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IT           n           BIZNES           n           TRENDY           n           TECHNOLOGIE 

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą nam w rozwoju polskiego rynku IT! 

n  jedyny opiniotwórczy miesięcznik 

dla polskiego kanału sprzedaży IT  

n  najchętniej odwiedzany portal dla 

resellerów, VAR-ów i integratorów IT  

n  najwięcej bezpośrednich relacji z wyda-

rzeń branżowych w Polsce i zagranicą  

n  najbardziej kompleksowe źródło 

informacji o technologiach     

n  najszerszy przegląd marek 

dostępnych na polskim rynku     

n  czołowa platforma wypowiedzi 

dla ekspertów i menadżerów  

CRN Polska  

od 25 lat wspiera rozwój 
kanału sprzedaży i całego 

poskiego rynku IT!  

Vademecum  
 VAR-ów i integratorów

od 10 lat szerzy wiedzę 
na temat zaawansowanych 

produktów i usług IT! 
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8  Dell Technologies Forum 2022
Podczas imprezy, która zgromadziła w Warszawie ponad dwa tysiące 
uczestników, producent przedstawił m.in. cztery ścieżki rozwoju, którymi będzie 
podążał 

10  Chmura – panaceum na niepewność
Grudniowa konferencja AWS re:Invent 2022 zorientowana była wokół usług 
chmurowych, które mają zapewnić integratorom możliwość uzyskania 
dodatkowych dochodów

12  Chłodzenie w DC: czas na zmiany
We włoskiej Padwie odbyła się premiera rozwiązania Vertiv Liebert XDU – nowej 
generacji systemówThermal Management zaprojektowanej  do obsługi serwerów 
chłodzonych cieczą

13  Technologia zagraża prywatności piłkarzy
Techniki zbierania danych podczas aktywności sportowców stają się coraz 
bardziej wyrafi nowane

14  Gramy o wysoką stawkę
Rozmowa z Błażejem Piechem, prezesem eo Networks

18   Europa musi pilnie rozpocząć produkcję półprzewodników
Stary Kontynent ma duży potencjał, by stać się globalnym czempionem w tej 
dziedzinie 

20  Badanie online
Miniony rok nie należał do wymarzonych ani pod względem przychodów, ani 
rentowności –wynika z ankiety przeprowadzonej wśród czytelników portalu 
CRN.pl

22  Producenci o 2023 roku
Między pesymizmem a optymizmem

27  Teleinformatyczne lanie wody
Felieton Wacława Iszkowskiego

28  Cyfrowe miejsce pracy: w rytmie zmian
Digital workspace jest pierwszym krokiem do stworzenia cyfrowej organizacji

32  Dystrybutorzy nie obawiają się recesji
Trudna sytuacja gospodarcza będzie raczej zwiększać niż hamować inwestycje 
w infrastrukturę, chociaż najpewniej ucierpi sprzedaż sprzętu 

36  Transport i logistyka: czas automatyzacji
Inwestycje w rozwiązania informatyczne na potrzeby transportu i logistyki 
ostatnio mocno wzrosły, mimo niepewnej sytuacji na rynku

40  Macierze dyskowe: chwilowa zadyszka
To może być trudny rok dla dostawców tych rozwiązań 

43  W serwerowniach nadal słychać szum 
Nowe doskonalsze technologie serwerowe dostarczają integratorom argumentów 
sprzedażowych

46  Produkty Roku 2022
Amerykańska redakcja CRN na podstawie głosowania resellerów i integratorów 
wyróżniła najlepsze produkty minionego roku 

50  Świat na baterie: i co dalej?
Czy po ropie, gazie i pierwiastkach ziem rzadkich pora na lit? A może jednak 
wanad?

52  Rozporządzenie DORA
Nowe wytyczne dla rynku ICT w kwestii ochrony danych

54  Niezwykle trudny, ale udany
Zdaniem Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) w minionym roku branża, 
pomimo wielu przeszkód, stanęła na wysokości zadania

56  Jeden dla wszystkich ratowników
Rozmowa z Piotrem Bąkałą, zastępcą dyrektora Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

60  Jak działa algorytm treści Linkedin? (cz. 2)
26 sposobów na poprawę skuteczności na największej biznesowej platformie 
społecznościowej

61  LinkedIn Park
Sprawdzamy, o czym branża IT (i nie tylko) dyskutuje na największym 
biznesowym portalu społecznościowym

62  Puls branży
Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe

64  Dlaczego Forrest Gump się zatrzymał...
Felieton Ireneusza Dąbrowskiego

66   Tablet zamiast garnuszka 
Felieton Wojciecha Urbanka
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Transport i logistyka: czas automatyzacji
Hamująca gospodarka nie zatrzymała projektów informatycznych w sektorze TSL. 
Popyt okazał się większy niż rok wcześniej.

13
Technologia zagraża Technologia zagraża 
prywatności... piłkarzyprywatności... piłkarzy
Dane graczy zbierane podczas  Dane graczy zbierane podczas  
ich aktywności mogą być ich aktywności mogą być 
cenne nie tylko dla sportow-cenne nie tylko dla sportow-
ców, ale i ich klubów, fi rm ców, ale i ich klubów, fi rm 
analitycznych, bukmacherów.analitycznych, bukmacherów.
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Cyfrowe miejsce pracy: w rytmie zmian
Postęp sprawia, że pracownicy korzystają z coraz większej liczby technologicz-
nych nowinek.  Trzeba więc  zapanować nad chaosem związanym ze sprzętem 
i aplikacjami.

03_CRN_1_2023 spis tresci.indd   3 17.01.2023   16:34:22



Podczas, gdy słychać coraz więcej 
narzekań na spadającą jakość tzw. 
contentu w mediach społecznościo-

wych, nie maleje rola profesjonalnej pra-
sy branżowej, a jej misja wręcz zyskuje na 
znaczeniu. I nie zmienia tego pogarszająca 
się kondycja prasy jako takiej. Zgadzam się 
z niedawną diagnozą redakcji Wirtualne-
media.pl, która prognozuje, że „jeśli kryzys 
[w segmencie mediów dru-
kowanych] potrwa dłużej, to 
na rynku mogą pozostać już 
tylko tytuły kolekcjonerskie 
czy specjalistyczne”. 

Podobnego zdania jest 
francuski guru dziennikar-
stwa Bernard Poulet, autor książki „Śmierć 
gazet i przyszłość informacji”. Zwraca 
uwagę, że choć kwitnie komunikacja w in-
ternecie, to coraz trudniej o dotarcie do 
zweryfi kowanych informacji. Nowe media 
(społecznościowe) tworzą niesprzyjający 
analizie szum informacyjny, z którego co-
raz trudniej wyłowić sensowny, „poukła-
dany” przekaz. Cyfrowy koktajl emocji 
wprawdzie uzależnia, ale niewiele w nim 
intelektualnych protein, którymi bizneso-
wy odbiorca chciałby karmić swój umysł. 

To dobra wiadomość dla jakościowych 
mediów specjalistycznych, branżowych, 
których siłą jest selekcja i redakcja treści, 
a jednocześnie oferowanie swoim odbior-
com różnych form przekazu. W przypadku 
branżowego miesięcznika czy kwartalni-
ka będzie to forma umożliwiająca spokoj-
ne zapoznanie się z komunikatem nawet, 
jeśli będzie on długi i wielowątkowy. Z ko-
lei krótsze, newsowe formy znakomicie 
sprawdzają się na branżowym portalu. 
Media społecznościowe stanowią zaś zna-
komite uzupełnienie dla tych głównych, 
„klasycznych” kanałów komunikacji. 

W roku jubileuszowym nagrodą za nasz 
wysiłek jest wyjątkowo wysoka pozycja 
naszego tytułu wśród najczęściej kopio-
wanych i cytowanych mediów w Polsce 

(znajdujemy się w pierwszej sześćdziesiątce 
na 5 tysięcy badanych tytułów prasowych i je-
steśmy pod tym względem liderem w bran-
ży IT). To między innymi efekt tego, że choć 
prenumerata naszego miesięcznika i kwartal-
nika dociera wyłącznie do menadżerów i spe-
cjalistów z fi rm IT, to wersje cyfrowe obu 
tytułów, treści na portalu CRN.pl i audycje 
z cyklu Tech Trendy Biznes dostępne są rów-

nież dla użytkowników koń-
cowych – dyrektorów działów 
informatycznych i admini-
stratorów systemów w fi r-
mach i instytucjach o bardzo 
różnych profi lach działalno-
ści – od molochów w rodzaju 

KGHM po niewielkie lokalne urzędy. 
Z okazji jubileuszu 25-lecia CRN Polska

pragnę ukłonić się nisko wszystkim człon-
kom zespołu redakcyjnego i współpra-
cującym z nami felietonistom, a także 
podziękować tym producentom oraz dystry-
butorom, którzy razem z nami działają na 
rzecz dalszego rozwoju polskiego rynku IT! 
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Od ćwierć wieku relacjonujemy najważniejsze wydarzenia w kanale
sprzedaży IT. Zaczęliśmy w czasie, kiedy działalność prowadziło 

w Polsce ponad 250 (!) dystrybutorów i subdystrybutorów, chmura 
była zjawiskiem atmosferycznym, Bill Gates zamiast ratować świat 
naprawiał Windowsa, a Elon Musk negocjował z szefami Compaqa 
sprzedaż Zip2. Krótko mówiąc, to były stare dobre czasy, a poniżej 
garść wspomnień z naszego polskiego branżowego podwórka. 

LAT
CRN POLSKA

Na naszym rynku pojawia się Datrontech, znany brytyjski dystrybutor, który wpraw-

dzie działał już w Polsce od kilku lat, ale pod inną nazwą (Westwood). W tym cza-

sie udało mu się zdobyć pozycję jednego z liderów dystrybucji w segmencie sieciowym, 

jak też cieszył się dobrą opinią u klientów. Tym bardziej zaskakująca była wieść o ban-

kructwie Dantrontechu, która gruchnęła we wrześniu 1999 r. Według doniesień CRN 

Polska na decyzję miały wpływ spore straty poniesione przez polski oddział dystrybu-

tora w 1998 r. W Datrontechu pracowało wówczas ponad pół setki osób, a obroty prze-

kraczały 55 mln zł. Na szczęście dla jego partnerów dystrybutor zadbał o przekazanie 

serwisu w dobre ręce (zajęło się tym TCH Components), co niestety nie stało się standar-

dem rynkowym w przypadku kolejnych, licznych upadłości. 

n  Od redakcji 
Przypominamy to zdarzenie nie bez 

powodu. To był pierwszy poważny 

wstrząs w polskim kanale dystrybucyj-

nym po dekadzie prosperity. Kolejnym, 

zaledwie dwa lata później, było ban-

kructwo TCH Components, a potem to 

już… poszło (ciekawych odsyłamy do 

artykułu „Siedem chudych lat” na por-

talu CRN.pl). 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wystosowała apel do przed-

stawicieli administracji rządowej i samorządowej, dużych firm i or-

ganizacji biznesowych, dotyczący problemu roku 2000. W komunikacie 

podkreślono, że „na przełomie lat 1999/2000 mogą wystąpić zagrożenia 

dla gospodarki i bezpieczeństwa Państwa, związane z nieoczekiwanym 

działaniem urządzeń cyfrowych i systemów informatycznych. Firmy IT 

proszone są o jak najszersze informowanie swoich klientów o przystoso-

wanie oferowanych produktów do zmiany daty”. Kilka miesięcy później, 

na Kongresie Informatyki Polskiej, opracowano „Kodeks Problemu Roku 

2000”, a jeden z jego punktów brzmiał: „wszelkie przypadki nierzetelnego 

traktowania użytkowników informatyki przez firmy oraz osoby w związku 

z PR2000 powinny być powszechnie oceniane jako szczególnie naganne”. 

n  Od redakcji 
Na szczęście Problem Roku 2000, zwany też pluskwą 

milenijną, okazał się głównie bańką medialną. Fakt, 

że w starszych programach rok 1900 zapisywany 

był tak samo jak 2000 (dwoma ostatnimi cyframi), 

nie spowodował na przełomie wieków światowego 

kataklizmu cyfrowego. Pewne problemy odnotowa-

no, ale były to przypadki sporadyczne i o niewielkim 

zasięgu. Niemniej pamiętajmy, że przed nami Problem 

Roku 2038, który może ujawnić się 19 stycznia 2038 

(o szczegóły pytajcie specjalistów od Unixa). 

Bum! Niemalże z dnia na dzień załamały się sprzyjające rozwojowi Rosji 

warunki ekonomiczne. Rosyjska gospodarka została dotknięta z jednej 

strony drastycznym spadkiem cen ropy naftowej, z drugiej zaś odwrotem 

inwestorów z tamtejszego rynku. Kryzys finansowy w ciągu kilku miesięcy 

przerodził się w kryzys ekonomiczny odczuwany przez całą gospodarkę. 

W efekcie zarówno na światowych rynkach, jak i na warszawskim parkiecie 

nastąpił gwałtowny spadek notowań spółek informatycznych. Polskie fir-

my z branży IT według nieoficjalnych informacji straciły na wielkim kryzy-

sie rosyjskim około 250 mln dol. Najbardziej ucierpiały firmy małe i śred-

nie, na które przypadało aż 70 proc. nieściągalnych należności rosyjskich. 

Wcześniej, przez lata, rynek rosyjski był rynkiem łatwym. Wystarczyło 

z oryginalnymi procesorami Pentium pojechać 1000 km za Moskwę, co jak 

na tamtejsze warunki jest niewiele, aby zyskały one 2,5 raza na wartości. 

W Kraju Zaamurskim było to już przebicie 4-krotne. Do czasu… 

n  Od redakcji
Jak widać, Rosja raz na jakiś czas pada ofiarą jedno-

stronnej strategii gospodarczej opartej głównie na 

sprzedaży surowców. A nawet, gdy wydaje się, że 

ta strategia nie jest aż tak zła (patrz: dogadanie się 

z Niemcami w sprawie Nord Stream 1 i Nord Stream 2), 

to Kreml sam wywraca stolik i zaprasza do gry w ro-

syjską ruletkę ościenne kraje. Lekcja numer jeden, jaka 

płynie z tego dla polskich przedsiębiorców: robienie 

interesów w Rosji to nie biznes, ale stan umysłu. Nasza 

rada: „nawet o tym nie myśl, a jeżeli już pomyślałeś, to 

nie mów, a jeżeli już powiedziałeś, to nie pisz, a jeżeli 

już napisałeś, to nie podpisuj, a jak podpisałeś to po-

tem bracie się nie dziw”. 

Styczeń ’98

Czerwiec ’98 

Październik ’98  

HISTORIA CRN
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PERYSKOP

na minusie  na plusie
Kalifornijski sąd okręgowy wstępnie zatwierdził ugodę w sprawie 

pozwu zbiorowego amerykańskich inwestorów przeciwko CD Projektowi. Polski producent 

zapłaci 1,85 mln dol. w zamian za całkowite wycofanie się powodów z jakichkolwiek rosz-

czeń wobec CD Projektu i członków zarządu. Część uzgodnionej kwoty zostanie pokryta 

przez ubezpieczyciela. Sprawa jest związana z premierą Cyberpunka pod koniec 2020 r. 

Okazało się, że wersja konsolowa gry jest niedopracowana, co spowodowało drastyczną 

przecenę wartości akcji polskiego studia.

Grupa Transition Technologies w 2022 r. zanotowała wzrost 

sprzedaży o blisko 40 proc. rok do roku, do kwoty 750 mln zł. Marża EBIDTA wyniosła po-

nad 10 proc. „Jesteśmy na ścieżce rozwoju w kierunku osiągnięcia 1 mld zł obrotu dla całej 

grupy. Nie zmieniamy strategii, która jest oparta na specjalizacji usługowej i produktowej, 

skupieniu na rynkach międzynarodowych i technologiach IT charakteryzujących się naj-

większym potencjałem wzrostu” – komentuje Konrad Świrski, prezes zarządu Transition 

Technologies. Jednocześnie zapowiada, że grupa przechodzi do coraz intensywniejszych 

przejęć i dołączania spółek zewnętrznych. Jej model działania w ostatnich kilku latach cha-

rakteryzuje się średnim tempem wzrostu na poziomie 30 proc. 

Huawei spodziewa się za 2022 r. przychodów na poziomie 636,9 mld juanów (około 

91,59 mld dol.). To wynik zgodny z prognozą i niewiele niższy niż w 2021 r. (638,8 mld 

juanów, wówczas ok. 99 mld dol.). Z tym że w 2021 r. odnotowano spadek sprzedaży 

o 29 proc. rok do roku. „W 2022 roku z powodzeniem wyszliśmy z trybu kryzysowego. 

Ograniczenia w USA są teraz naszą nową normą i wracamy do normalnego funkcjonowania” 

– ogłosił Eric Xu, rotacyjny przewodniczący Huawei. 

COIG, spółka zależna Wasko, została wybrana wykonawcą kontraktu o wartości 

14 mln zł dla bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Projekt obejmuje „komplekso-

wą obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych SRK, przy wykorzystaniu aktualnie 

eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębior-

stwem”. Katalog wymaganych usług obejmuje m.in. utrzymanie w eksploatacji specjali-

stycznego oprogramowania SZYK oraz hurtowni danych. 

Asseco Poland złożyło jedyną ofertę w przetargu Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści o wartości 73 mln zł za usługę dla KRS-u. Okres obowiązywania umowy ma wynosić 45 

miesięcy. Kryteria wyboru to: cena (40), kryterium dla usług utrzymaniowych (40) oraz dla 

usług rozwojowych (20). Resort wymaga od wykonawcy zapewnienia dostępności specja-

listów, takich jak kierownik projektu, analityk, programista, inżynier systemowy, architekt 

bezpieczeństwa/architekt IT, specjalista ds. serwisu systemów teleinformatycznych, specja-

lista ds. testów, ds. aplikacji i in., wszyscy z odpowiednimi certyfi katami i doświadczeniem. 

„Zatrudniliśmy zbyt wielu ludzi pod-
czas pandemii” – Marc Benioff, 
CEO Salesforce’a, komentując 
obecnie przeprowadzane zwol-

nienia pracowników. 

„Wyszliśmy z trybu kry-
zysowego” – Eric Xu, 
rotacyjny przewodni-
czący Huawei. 

Amazon zlikwiduje 18 tys. miejsc pracy – zapowiedział Andy Jassy, CEO fi rmy. To 

największa fala zwolnień w jej blisko 30-letniej historii. Największe cięcia mają objąć ze-

społy Amazon Stores oraz PXT (People Experience and Technology Solutions), które anali-

zują rozwiązania fi rmy pod kątem doświadczeń użytkowników. Skala redukcji okazuje się 

większa, niż przypuszczano w listopadzie ub.r., gdy była mowa o zwolnieniu 10 tys. osób, 

czyli około 3 proc. globalnej załogi biur korporacji (nie licząc centrów logistycznych). 

Salesforce planuje zwolnić 10 proc. pracowników, czyli ponad 7 tys. osób. Jak 

tłumaczy Marc Benioff, koncern zatrudnił zbyt wielu ludzi podczas pandemii, gdy bardzo 

szybko rosła sprzedaż, a teraz nadeszły trudniejsze czasy. Koszty zwolnień oszacowano na 

1–1,4 mld dol. Firma zamierza też sprzedać niektóre nieruchomości i zmniejszyć zespoły 

niektórych biur. Na początku 2022 r. Salesforce łącznie ze spółkami zależnymi zatrudniał 

73,5 tys. osób (z tego ponad połowę w USA), o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Action w grudniu 2022 r. uzyskał przychody na poziomie 222 mln zł i jest to suma niż-

sza o 5,9 proc. rok do roku. Okazuje się, że wszystkie z trzech ostatnich miesięcy ubiegłego 

roku cechowała niższa sprzedaż niż rok wcześniej (w listopadzie -5,6 proc., w październiku 

-2,2 proc.). Za to marża w grudniu okazała się najwyższa w IV kw., osiągając szacunkowo 

8 proc. (w listopadzie wyniosła 7,8 proc., a w październiku 7,2 proc.). 

Meta nadal ponosi koszty związane ze skandalem dotyczącym Cambridge Analytica. 

Koncern Marka Zuckerberga zapłaci 725 mln dol. w sprawie z pozwu zbiorowego, dotyczą-

cego naruszenia ochrony danych. To najwyższa w historii kwota ugody w takiej sprawie 

(musi ją jeszcze zatwierdzić sąd). W pozwie zbiorowym zarzucono Meta, że bez zgody, a na-

wet wiedzy użytkowników Facebooka udostępniono ich dane zewnętrznym fi rmom. Brytyj-

ska fi rma Cambridge Analytica sprzedawała przejęte dane innym podmiotom. 

Allegro faworyzowało własny e-sklep kosztem konkurencyjnych sprzedawców 

– twierdzi UOKiK. W związku z tym urząd wydał dwie decyzje, w których nałożył na spół-

kę łącznie ponad 210 mln zł kar. UOKiK twierdzi, że strategia faworyzowania własnej 

działalności sprzedażowej została podjęta przez Allegro w maju 2015 r. Aby podciągnąć 

własny biznes sprzedażowy w wynikach wyszukiwania, etailer wykorzystał niedostępne 

dla innych sprzedawców informacje na temat działania swojej platformy, np. o algorytmie 

trafności i zachowaniu kupujących – ustalił UOKiK. Co gorsza, niedawno z Allegro wyciekły 

dane dotyczące zamówień - podał portal Sekurak.pl. W sieci pojawiła się oferta sprzedaży 

rekordów, zawierających imię i nazwisko, login, nr telefonu oraz dane konkretnej transakcji 

(jak adres dostawy, cena). Nie ma natomiast hasła do logowania na allegro.pl. Cena za jeden 

pakiet to 10 zł. Nieznana osoba, która wystawiła dane na handel, twierdzi, że pozyskała je 

dzięki luce w serwisie sprzedażowym.

„Brak jednej wizji metaverse 
oznacza, że jego przyszłość 
jest niepewna” – William 
Tyson, analityk GlobalData. 

powiedzieli
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n  Kolejne 
spółki 
w Grupie 
Euvic 

Do Grupy Euvic 

dołączyła chorzowska 

spółka 4wise Group. Od 

2018 r. świadczy usługi wsparcia pro-

cesów biznesowych w modelu outso-

urcingowym. Euvic dzięki temu posze-

rzy swoje portfolio dla MŚP i wspólnie 

z 4wise Group dostarczy usługi IT 

w modelu abonamentowym, którego 

dotąd grupa nie miała w ofercie. Co 

więcej, Grupa Euvic powiększyła się 

również o ukraiński software house 

Exoft (z Lwowa), który zasili grupę 

zespołem ponad 80 programistów, 

stając się pierwszym centrum produk-

cyjnym Euvic poza Polską. Exoft jest 

dostawcą oprogramowania z wykorzy-

staniem technologii Microsoftu. Działa 

na około 25 rynkach zagranicznych. 

– To pierwszy krok na ścieżce ekspan-

sji zagranicznej nie tylko w zakresie 

sprzedaży, ale również delivery. 

Intensywnie pracujemy nad między-

narodową dywersyfikacją naszego 

zespołu – informuje Łukasz Czernecki, 

wiceprezes Euvic. Dalsze plany grupy 

obejmują rozwój ośrodków bizneso-

wych w Skandynawii, USA, Dubaju, 

w Wielkiej Brytanii i krajach DACH, 

a także budowę centrów kompetencyj-

nych w krajach Europy Środkowo- 

-Wschodniej. 

n  Wasko pozwało Nexerę 
Wasko domaga się od Nexery 44,55 mln zł. Integrator złożył w warszawskim sądzie okręgo-

wym pozew o wydanie nakazu zapłaty. Twierdzi, że znacznie zaniżono jego wynagrodzenie 

w ramach realizacji umów dotyczących projektu budowy światłowodowej sieci szeroko-

pasmowej, zawartych w lipcu 2017 r. Łączna wartość 21 kontraktów wspartych środkami 

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wyniosła 132 mln zł brutto. Z kolei Nexera uważa 

roszczenia za bezpodstawne. Ze swej strony domaga się od Wasko zapłaty 8,6 mln zł kar. 

Informuje, że zostały naliczone za opóźnienia w wykonaniu usług w ramach umowy z lipca 

2017 r. Wasko uznaje te roszczenia za nieuzasadnione.

n  Gigabyte podzielił się  
na dwie części 

Tajwański producent przeniósł swój biznes serwerowy 

(Enterprise Solutions Division) do nowej spółki pod 

nazwą Giga Computing Technology. Jej właścicielem 

w 100 proc. pozostanie Gigabyte. Restrukturyzacja 

ma przyspieszyć rozwój i innowacje w obszarze roz-

wiązań enterprise, takich jak serwery, przeznaczone 

do nich płyty główne, układy graficzne, chłodzenie 

oraz systemy wbudowane. Nowa firma nadal będzie 

je oferować pod marką Gigabyte. Zachowane zosta-

nie dotychczasowe wsparcie dla klientów. Gigabyte 

pomniejszony o dział serwerów skoncentruje się na 

rozwoju konsumenckiego biznesu płyt głównych, kart 

graficznych, laptopów, desktopów, monitorów i pery-

ferii komputerowych oraz komponentów. Producent 

po trzech kwartałach 2022 r. osiągnął 2,6 mld dol. 

przychodów, a więc o 13 proc. mniej niż przed rokiem. 

Zysk netto firmy spadł o 46 proc. rok do roku, do 

poziomu 170 mln dol.

n  Przetarg w wojsku za ponad 100 mln zł 
Rozstrzygnięto przetarg na „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz platformy cen-

tralnej wraz z infrastrukturą”. Postępowanie prowadziło Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił 

Zbrojnych. Zamawiającym jest departament 

wojskowej służby zdrowia MON. Informatyczne 

centrum armii na realizację zamówienia przezna-

czyło 54,5 mln zł brutto. W końcu września ub.r. 

okazało się, że jedyną ofertę złożyło Integrated 

Solutions, oczekując za wykonanie zadania niemal 

dwukrotnie więcej, bo 107,5 mln zł. W trakcie po-

stępowania odwołania składali Pentacomp, Gabos 

Software, CompGroup Medical i CGM. Żaden 

z tych podmiotów nie złożył jednak swojej ofer-

ty. W grudniu ub.r. zapadła decyzja. Mimo ceny 

znacznie przekraczającej założony budżet, armia 

wybrała na wykonawcę Integrated Solutions. 

n  Wyłudzenie 13 mln zł 
VAT-u

Do poznańskiego sądu okręgowego 

trafił akt oskarżenia przeciwko 

członkom 18-osobowej zorga-

nizowanej grupy przestępczej. 

Wystawiali puste faktury, pozorując 

działalność polegającą na sprzedaży 

programów komputerowych, a tak-

że materiałów budowlanych i usług 

transportowych. W ten sposób 

wyłudzili ponad 13 mln zł podatku. 

Fikcyjne faktury wprowadzali do 

obrotu za pośrednictwem ponad 50 

firm. Proceder miał miejsce w latach 

2015–2016 w woj. wielkopolskim. 

Łącznie 18 oskarżonym zarzucono 

popełnienie 89 przestępstw, zagro-

żonych maksymalnie karą do 15 lat 

pozbawienia wolności.
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Dell Technologies już od dłuższe-
go czasu pozycjonuje się na ryn-
ku jako dostawca kompleksowych 

rozwiązań, które wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom różnych grup klientów. Da-
riusz Piotrowski, dyrektor generalny pol-
skiego oddziału podkreślał, że w obecnych 
czasach rolą Dell Technologies nie jest 
sprzedaż określonych pojedynczych pro-
duktów. „Chcemy dyskutować o nowych 
rodzajach architektury oraz platformach 
do tworzenia nowoczesnych rozwiązań 

biznesowych“ – taki komunikat wybrzmiał 
podczas wystąpienia inaugurującego tego-
roczne forum. 

Wprawdzie organizatorzy spotkania 
koncentrowali się przede wszystkim na 
rynku lokalnym, jednak nie zabrakło ak-
centów globalnych. Jednym z gości był 
Aongus Hegarty, President International 
Markets w Dell Technologies. W swoim 
wystąpieniu przedstawił cztery zasad-
nicze obszary, które będą w najbliższym 
czasie motorami napędowymi globalnego 

biznesu Della: multicloud, cyberbezpie-
czeństwo, praca hybrydowa oraz prze-
twarzanie na brzegu sieci. 

W czasie lockdownów adaptacja usług 
chmurowych wyraźnie przyspieszyła. 
Przy czym lwia część przedsiębiorstw 
oraz instytucji wybiera usługi chmurowe 
pochodzące od różnych dostawców, co wy-
nika z dwóch faktów: po pierwsze mało kto 
chce się uzależnić od ofert jednego usługo-
dawcy, po drugie, choć najwięksi z nich ma-
ją zazwyczaj szerokie portfolio, to żadnemu 

CRN nr 1/20238

W Dell Technologies Forum 2022 wzięło udział ponad dwa tysiące gości. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami i najciekawszymi wdrożeniami zrealizo-
wanymi w Polsce.

Dell Technologies Forum:
cztery ścieżki rozwoju

n Kończący się rok nie był łatwy, zwłasz-
cza dla fi rm z Europy Środkowo-Wschod-
niej.  Jak wyglądało prowadzenie biznesu 
w tym regionie? 
Na pewno wszyscy cierpimy z powodu in-
fl acji i wahań kursów walut. Nie ulega też 
wątpliwości, że ta część Europy jest rze-
czywiście bardzo wrażliwa na wymienione 
czynniki, aczkolwiek nie wygląda to tak sa-
mo we wszystkich krajach. Na przykład na 
Węgrzech poważnym problemem jest cał-
kowity spadek zamówień ze strony sektora 
publicznego i widać pogorszenie koniunk-
tury w biznesie IT. Z tego co wiem, w Polsce 
pod tym względem nie jest aż tak źle. 

n A jak wygląda sytuacja w Dellu?
W czasie pandemii cieszyliśmy się wzrosta-
mi. Wiele fi rm poczyniło niezbędne inwesty-

„Próba ochrony tradycyjnego modelu, jakim jest biznes transakcyjny, 
nie daje szans na rozwój, chociażby dlatego, że klienci będą coraz 
częściej wybierać subskrypcję” – mówi David Spruyt, VP Channel Sales 
w Dell Technologies. 

cje w IT, a obecnie wracamy do poziomów 
sprzedaży sprzed Covid-19. Dlatego też 
w niektórych segmentach rynku odnoto-
waliśmy spadki w porównaniu z ostatnimi 
dwoma latami, choć są też takie, gdzie uda-
ło się utrzymać tempo sprzedaży z okresu 
pandemii.

n Jakie to obszary? 
To segmenty rynku, o  których najwięcej 
rozmawiamy podczas tegorocznego forum, 
a  szczególnie multicloud, bowiem konfi -
guracja i zarządzanie chmurami kilku do-
stawców stanowi dla fi rm duże wyzwanie. 
Ważnym tematem jest również bezpieczeń-
stwo. To obszary, w które przedsiębiorcy 
praktycznie cały czas inwestują. Przy czym 
w trzecim kwartale fi nansowym odnotowa-
liśmy spadek przychodów o 6 procent, do 

Rozwiązania na trudne czasy

n Wojciech Urbanek 
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nie udało się uzyskać dominacji w kilku seg-
mentach rynku. Tym samym bardzo szybko 
rośnie popularność multicloudu, a w efek-
cie fi rmy nie są skazane wyłącznie na Ama-
zona, Microsoft czy Google’a. 

Aongus Hegarty zwrócił uwagę na man-
kamenty środowiska wielochmurowego, 
takie jak rozrastające się silosy danych, 
problemy związane z  cyberbezpieczeń-
stwem i zapewnieniem zgodności z regu-
lacjami, a także wzrost nieproduktywnych 
wydatków na IT. Dell zamierza uporządko-
wać ten chaos, proponując kilka rozwiązań. 
Jednym z nich jest APEX, a więc inicjatywa, 
dzięki której Dell wdraża jednolitą strategię 
w  zakresie usług as-a-service i  chmury 
obliczeniowej.

Rozwiązaniem, które ma ułatwić przed-
siębiorcom „poruszanie się” w  różnych 
chmurach ma być Project Alpine. Umoż-
liwia on implementowanie w chmurach 
publicznych zaawansowanych funkcji 
oprogramowania pamięci masowych Della. 

Warto podkreślić, że polska edycja Dell 
Technologies Forum 2022 bazowała na 
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czego przyczyniła się sytuacja w segmencie 
komputerów dla użytkowników indywidu-
alnych. Z kolei sprzedaż rozwiązań bizne-
sowych wyraźnie wzrosła, co jest wynikiem 
nie tylko zakupów nowych produktów czy 
usług, ale też modernizacji tych już wyko-
rzystywanych. 

n Jak zatem oceniacie 2022 rok w skali od 
1 do 5, gdzie 5 oznacza bardzo dobrze? 
Myślę, że na czwórkę z plusem. Dzieje się 
naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Wpraw-
dzie, jak wspomniałem wcześniej, sprzedaż 
części produktów cofnęła się do poziomu 
sprzed Covid-19, ale jesteśmy zadowoleni 
z obecnej pozycji na rynku i postępującej 
cyfryzacji, która napędza nasz biznes. 

n Jednym z przewodnich tematów te-
gorocznego forum są usługi chmurowe. 
W ubiegłym roku rozszerzyliście swoje 
portfolio o APEX. Jak rozumiem to odpo-
wiedź na ofertę konkurencji, która wpro-
wadziła podobne usługi wcześniej? 
Nie chodzi tutaj o  konkurencję, o  której 
zresztą nie chciałbym rozmawiać. Powie-
działbym raczej, że to odpowiedź na potrze-
by naszych klientów. APEX jest lepszy od 

czterech ścieżkach tematycz-
nych –  Cyber Resilience, Da-
ta Induced Everything, Stack 
Redefinition oraz Entangled 
Worlds. Wprawdzie wpisują 
się one w globalną strategię kon-
cernu, aczkolwiek nieco różnią od 
przełomowych kierunków wskaza-
nych przez Aongusa Hegarty’ego. Ich 
wybór przez organizatorów polskiej edycji 
wydarzenia nie był przypadkowy. Jak wy-
jaśnił Dariusz Piotrowski, lokalne uwarun-
kowania wymagają nieco innego podejścia, 
a wymienione wcześniej obszary powstały 
w wyniku współpracy Dell Technologies 
Polska z innymi fi rmami w Polsce oraz ze 
Szkołą Główną Handlową. 

– Większość treści, które pojawiły się 
w czasie Dell Technologies Forum 2022, po-
chodzi z naszych lokalnych doświadczeń. 
To doskonała okazja, żeby pokazać zarów-
no klientom, jak i partnerom innowacyjne 
projekty i rozwiązania, które już dziś znaj-
dują odbiorców na globalnym rynku. Mamy 
przykłady partnerów rozwijających wła-

konkurencji, o czym najlepiej świadczy duże 
zainteresowanie tą ofertą ze strony klientów. 
Nasze przychody ze sprzedaży w tym mode-
lu przekroczyły wyznaczony na bieżący rok 
cel. A przecież klienci dopiero uczą się tego 
nowego modelu konsumpcji. Pokazujemy 
im, jak integrować rozwiązania APEX ze śro-
dowiskiem fi rmy, przy czym powstaje wiele 
interesujących, często prototypowych wdro-
żeń. Zachęcamy klientów, żeby spojrzeli na 
budżet IT nie tylko w perspektywie roku, ale 
również kolejnych lat. Sprzedaż rozwiązań 
w modelu usługowym zapewnia elastycz-
ność i trzeba się już teraz przygotować na 
nową erę, w której konsumpcja technologii 
będzie wyglądać inaczej niż do tej pory.

n Wspomina Pan o klientach, ale part-
nerzy bardzo różnie pochodzą do mode-
lu subskrypcyjnego. Obok zwolenników, 
nie brakuje też przeciwników, według 
których ta forma sprzedaży burzy im 
cash fl ow. Często spotyka się Pan z tymi 
drugimi?
Tak, oczywiście. Spotykam partnerów, któ-
rzy sceptycznie podchodzą do subskrypcyj-
nego modelu sprzedaży. Zresztą podobne 
postawy zauważam również u dystrybuto-

rów. Jednak próba ochrony tradycyjnego 
modelu, jakim jest biznes transakcyjny, nie 
daje szansy na rozwój, chociażby dlatego, że 
klienci będą coraz częściej wybierać właśnie 
subskrypcję. Między innymi dlatego, że będą 
dążyć przy zakupie infrastruktury do opty-
malizacji kosztów. Resellerzy, którzy szyb-
ko dostosują się do oczekiwań klienta, będą 
czerpać korzyści z dywersyfi kacji biznesu. 

n Wiele wskazuje na to, że rok 2023 nie bę-
dzie łatwy, a być może nie unikniemy re-
cesji. Co to oznacza dla partnerów Della? 
Jeśli spojrzymy na prognozy renomowanych 
fi rm badawczych, takich jak IDC, to poka-
zują one wzrost w niektórych obszarach, jak 
na przykład infrastruktura czy cyberbezpie-
czeństwo. Chcemy zatem zachęcić integra-
torów oraz resellerów, aby nie skupiali się 
na sprzedaży produktów, lecz na oferowa-
niu kompleksowych rozwiązań. Jesteśmy 
optymistami i naprawdę wierzymy, że ma-
my odpowiednie rozwiązania, które pozwo-
lą przetrwać różnego rodzaju zawirowania. 
Oczywiście Dell Technologies wyznacza 
określone cele na każdy rok, które z pew-
nością po raz kolejny będą jak najbardziej 
zgodne z rynkowymi realiami.

sne usługi, aplikacje czy platformy, w któ-
rych lokalność przestaje być ograniczeniem. 
Jednym z ciekawszych przykładów jest One 
Step Cloud fi rmy Intratel – mówi Dariusz 
Okrasa, Senior Channel Sales Manager 
w Dell Technologies.

Popularyzacja lokalnych preferencji ma 
szczególne znaczenie dla polskiego od-
działu, gdyż niejeden klient gubi się wśród 
mnogości rozwiązań i szuka namacalnych 
przykładów. To ważne także z punktu wi-
dzenia partnerów, którzy mogą powielać 
ciekawe wdrożenia i lepiej wykorzystywać 
pojawiające się szanse sprzedażowe. 
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Wswoim inauguracyjnym prze-
mówieniu Adam Selipsky, 
prezes AWS-u, namawiał 

klientów i partnerów, aby „nie spowalnia-
li swojej podróży w chmurze” i kontynu-
owali wdrażanie technicznych innowacji. 
Przyznał, że „w powietrzu czuć niepew-
ność” i że wiele osób pyta, czy dostawcy 
chmury powinni spowolnić swój dalszy 
rozwój biznesu. 

– Nie, uważam, że wręcz przeciwnie, 
teraz jest czas, aby zacząć działać jeszcze 
mocniej. Nie pomimo, ale z powodu niepew-
ności gospodarczej, aby nasi klienci mogli 
zaoszczędzić pieniądze, gdy będą korzystać 
z chmury, w przeciwieństwie do aplikacji 
uruchamianych w lokalnej infrastrukturze 
– mówił Adam Selipsky. 

Z kolei podczas oddzielnej prezentacji 
dla integratorów szef AWS-u podkreślał, 
że byli oni ważni dla koncernu już na sa-
mym początku, gdy na rynek trafiały takie 
produkty, jak Amazon S3 i Amazon EC2.

– Od początku wierzyliśmy, że posiada-
nie naprawdę silnego ekosystemu partner-
skiego jest nieodłączną i krytyczną częścią 
dostarczania klientom tego, czego od nas 
oczekują – podkreślił Adam Selipsky. 

Obecnie sieć partnerska AWS-u liczy 
ponad 100 tys. firm z ponad 150 krajów. 
W sumie 70 proc. z nich jest spoza USA, co 
– zdaniem kierownictwa koncernu – za-
daje kłam popularnemu stwierdzeniu, że 
chmurą nadal zainteresowane są głównie 
przedsiębiorstwa pochodzące ze Stanów 
Zjednoczonych. 

Od końca 2021 r. za globalny kanał part-
nerski AWS odpowiada Ruba Borno, która 
bardzo ambitnie stara się rozpoznać rze-
czywiste potrzeby partnerów. Podczas 
spotkania z dziennikarzami w trakcie kon-
ferencji re:Invent przyznała, że przez ten 
czas osobiście rozmawiała z ponad tysią-
cem partnerów i klientów każdej wielko-

ści, z różnych regionów geograficznych 
i branż, aby zidentyfikować obszary, któ-
re wymagają poprawy.

Efektem tej pracy jest uruchomiony 
w 2022 r. program AWS Partner Paths, 
w ramach którego partnerzy mogą dopa-
sować model biznesowy swojej działalno-
ści do jednej lub więcej z pięciu ścieżek: 
oprogramowanie, sprzęt, usługi, szkolenia 
oraz dystrybucja. Takie podejście umożli-
wia partnerom kanałowym uzyskiwanie 
takich samych korzyści, z jakich korzysta-
li inni partnerzy ekosystemowi, tacy jak 
niezależni twórcy oprogramowania (ISV). 
W programie AWS Partner Paths uczestni-
czy obecnie zdecydowana większość z po-
nad 100 tys. partnerów AWS.

Wcześniej AWS stworzył możliwość 
oceny finansowania projektów partner-
skich w  ramach programu Migration 
Acceleration Program. Ułatwia on gene-
rowanie raportów, dzięki którym klient 
może w  szczegółach poznać warunki 
migracji swojego środowiska do chmury,  
co eliminuje jeden z  najważniejszych 
czynników ryzyka, a więc niepewność 
ekonomiczną.

 
AWS za pomocą swoich usług stara 
się rozwiązywać punktowe problemy 
klientów, które występują także… w ko-
smosie. Podczas konferencji re:Invent 
koncern poinformował, że jego oprogra-
mowanie do analizy zdjęć zostało uru-
chomione na znajdującym się na orbicie 
satelicie stworzonym przez włoską firmę  
D-Orbit i wyposażonym w specjalne pro-
cesory szwedzkiej firmy Unibap. Prze-
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Grudniowa konferencja AWS re:Invent 2022 zo-
rientowana była wokół nowych usług chmuro-
wych, które mają zapewniać integratorom moż-
liwość uzyskiwania dodatkowych przychodów. 

Chmura – panaceum  
na niepewność   

Najważniejsze nowe usługi chmurowe AWS  
n  Amazon DataZone – zarządzanie firmowymi danymi w celu katalogowania, 

analizowania i ich udostępniania 

n  Amazon Security Lake – zautomatyzowane agregowanie danych z różnego typu 
rozwiązań ochronnych, dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury

n  AWS Supply Chain – zarządzanie informacjami dotyczącymi łańcuchów dostaw 
i ich zaawansowana analiza w czasie rzeczywistym

n  AWS SimSpace Weaver – środowisko zaawansowanych, dynamicznych trójwy-
miarowych symulacji wizualnych

n  AWS Clean Rooms – rozbudowane narzędzie do analizy danych z wykorzysta-
niem rozwiązań i mechanizmów firm trzecich, ale bez konieczności udostępnia-
nia im tych danych

n  Hpc7g / C7gn / Inf2 – wirtualne maszyny w środowisku Amazon EC2 urucha-
miane na nowych procesorach AWS Graviton3E oraz AWS Inferentia2, a także 
na kartach sieciowych AWS Nitro

WYDARZENIA

n Krzysztof Jakubik, Las Vegas
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ustawiona dość wysoko i jest podnoszona 

każdego roku, zdarza się więc, że partnerzy, 

którzy rok lub dwa lata wcześniej przeszli 

przez ten żmudny proces, muszą ponawiać 

tę procedurę. To jednak konieczne, aby za-

pewnić jak najwyższy poziom usług, przez co 

budowane jest zaufanie do chmury. 

Czy tak wysokie wymagania nie powodują jed-
nak, że początkującym na tym rynku fi rmom 
partnerskim będzie bardzo trudno rozpocząć 
współpracę z AWS?
Nie sądzę, równolegle prowadzimy program 

aktywacyjny dla startupów, które są zain-

teresowane oferowaniem własnych usług 

w chmurze. Mamy w tym obszarze duże 

doświadczenie, bo od tego zaczynaliśmy 

– największą grupą fi rm partnerskich, które 

rozpoczynały współpracę z nami, były wła-

śnie startupy. W naszych strukturach jest 

specjalny zespół odpowiedzialny za prze-

prowadzenie początkujących partnerów 

przez proces zdobywania wiedzy oraz cer-

tyfi kacji, a następnie tworzenia własnych 

rozwiązań i pozyskiwania pierwszych klien-

tów. Mamy bardzo indywidualne podejście 

do każdego partnera i zależy nam, aby jak 

najszybciej każdy z nich uzyskał wysoki po-

ziom dojrzałości w wybranej przez siebie 

dziedzinie. 

Jakie są główne przewagi konkurencyjne pro-
gramu partnerskiego AWS wobec konkurencji?
Naszym nadrzędnym wyróżnikiem jest to, że 

bardzo uważnie słuchamy partnerów i stara-

my się uwzględniać ich uwagi przy wprowa-

dzaniu zmian w zasadach współpracy z nimi. 

Mamy też największą na świecie liczbę klien-

tów korzystających z naszych usług chmuro-

wych oraz największą sieć partnerską. Przy 

czym doprowadzenie do sytuacji, że partne-

rzy rozpoczną z nami współpracę, to dopiero 

połowa sukcesu. Wyzwaniem jest ich utrzy-

manie, więc bardzo zaangażujemy się w pro-

ces pozyskiwania przez nich klientów, migracji 

ich środowiska do chmury oraz zaoferowa-

nia jak największej liczby usług. Bardzo du-

ży nacisk stawiamy na sprzedaż poprzez AWS 

Marketplace, ponieważ widzimy korzyści, ja-

kie nasi partnerzy czerpią z tego modelu, któ-

ry umożliwia dotarcie do coraz większej liczby 

klientów.

Czy i w jaki sposób weryfi kowana jest jakość 
rozwiązań partnerów oferowanych przez AWS 
Marketplace?
Wdrożyliśmy mechanizm Foundational Tech-

nical Review umożliwiający sprawdzenie czy 

partner spełnia odpowiednie wymagania do-

tyczące jego kwalifi kacji i certyfi kacji, których 

obecnie jest kilkadziesiąt. Poprzeczka jest 

Trzy pytania do…
Ruby Borno, wiceprezeski AWS 
ds. współpracy z kanałem partnerskim   

gląda ono zarejestrowane przez cyfrowe 
aparaty obrazy, aby zdecydować, które 
z nich są najbardziej przydatne do wysła-
nia z powrotem na Ziemię, a także odpo-
wiada za zmniejszanie rozmiaru zdjęć.  

Operacja ta ma szczególne znaczenie 
w kontekście faktu, że transfer danych 
na Ziemię odbywa się bardzo powo-
li, opłacalne jest więc minimalizowanie 
ilości przesyłanych bezwartościowych 
informacji. Projekt ten zainicjowany zo-
stał przez powstałą w strukturach AWS 
w 2020 r. jednostkę Aerospace and Sa-
tellite Solutions, która świadczy usługi 
w chmurze dla różnych klientów i part-
nerów z branży kosmicznej. Jej szef, Clint 
Crosier, emerytowany generał amerykań-
skich sił powietrznych i kosmicznych, 
podczas spotkania z dziennikarzami nie 
wykluczył, że wkrótce być może w ko-
smosie powstanie kompletne centrum 
danych.

Ekologiczna chmura: 
powietrze, woda, rolnictwo
Jednym z głównych tematów re:Invent 
była kwestia zrównoważonego rozwo-
ju i wpływu centrów danych AWS-u na 
środowisko. Szacuje się, że tego typu pla-
cówki generują obecnie już ponad jeden 
procent całej globalnej emisji dwutlen-
ku węgla i tym samym znalazły się pod 
ostrzałem ekologów oraz rządów w wielu 
krajach. Jak podkreślił Adam Selipsky, kil-
ka lat temu temat ten był poruszany przez 
klientów sporadycznie, zaś obecnie w roz-
mowach pojawia się cały czas, szczególnie 
w krajach rozwiniętych. W tym kontek-
ście CEO AWS-u przekonuje, że centra 
danych tego operatora są 3,6 razy bardziej 
energooszczędne niż przeciętne tego typu 
placówki w USA, zaś 5 razy bardziej w po-
równaniu z serwerowniami europejskimi.  

Ciekawostką jest też podjęte przez AWS 
zobowiązanie Water Positive, w ramach 

którego koncern obiecał do 2030 r. zwra-
cać globalnej społeczności większą ilość 
wody niż zużywa do działalności opera-
cyjnej centrów danych. Ma to być moż-
liwe dzięki maksymalizacji wydajności 
wykorzystania wody oraz pozyskiwaniu 
jej z deszczówki i oddawaniu do wodo-

ciągów po uprzednim przetworzeniu. 
Dla przykładu, w stanie Oregon AWS do-
starcza lokalnym rolnikom bezpłatnie do 
96 proc. wody chłodzącej ze swoich cen-
trów danych, aby mogli ją wykorzystać do 
nawadniania upraw takich jak kukurydza, 
soja i pszenica.
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Nowe technologie wymagają coraz 
bardziej wydajnej infrastruktury, 
co generuje z kolei wzrost poziomu 

gęstości ciepła, które należy odprowadzić. 
W ten sposób w centrach danych, w których 
obsługiwane są najnowsze aplikacje, chło-
dzenie cieczą staje się koniecznością. Jed-
nocześnie przechodzenie na nowy sposób 
odprowadzania ciepła ułatwiają dostawcy 
serwerów, coraz powszechniej wprowadza-
jąc na rynek maszyny, które są do tego przy-
stosowane. 

Nic dziwnego, że globalny rynek chłodze-
nia cieczą centrów danych mocno rozwijał 
się w ostatnich latach, a analitycy przewi-
dują, że w nadchodzących będzie rósł jesz-
cze szybciej. Z raportu MarketsandMarkets 
wynika, że jego wartość wzrośnie z 2,1 mld 
dol. w 2022 r. do 6,4 mld dol. w roku 2027 r., 
przy średnim tempie wzrostu wynoszącym 
w tym czasie aż 24 proc.

W porównaniu z powietrzem ciecz ma lep-
sze właściwości przewodzenia ciepła. Ko-
lejną zaletą jest możliwość eliminowania 
wentylatorów potrzebnych do cyrkulacji po-
wietrza w tradycyjnie chłodzonym centrum 
danych, a pompy stosowane w systemach 

chłodzenia cieczą zużywają znacznie mniej 
energii. Chłodzenie cieczą nie tylko pozwa-
la zmniejszyć zużycie energii w data center, 
ale także umożliwia skuteczniejsze i wy-
dajniejsze wykorzystanie przechwycone-
go ciepłado ogrzewania domów czy innych 
obiektów.

Z punktu widzenia operatorów centrów 
danych jest niezwykle istotne, że chłodze-
nie cieczą pozwala uzyskać gęstość mocy 
obliczeniowej niemożliwą do osiągnięcia 
przy typowych technologiach wykorzystu-
jących powietrze. Zyskuje się w ten sposób 
znacznie lepsze wykorzystanie przestrze-
ni w istniejących data center, jak również 
możliwość budowania nowych, mniej-
szych obiektów.

Jednak chłodzenie cieczą wiąże się z no-
wymi wyzwaniami i może nawet budzić 
opory zarządzających centrami danych, 
którzy przez długie lata przyzwyczaili się 
do tradycyjnej architektury z obiegiem po-
wietrza. Dlatego nowe rozwiązanie wymaga 
niezawodnej dystrybucji cieczy do szaf ser-
werowych lub zbiorników zanurzeniowych. 
Eliminowane powinny być przy tym obawy 
o bezpieczeństwo krytycznej infrastruktu-
ry IT, dotyczące jakości i właściwości cieczy, 
jej potencjalnych wycieków, kontroli natę-

żenia przepływu i zarządzania całym obie-
giem cieczy w instalacji. 

I choć chłodzenie cieczą trudno zaliczyć do 
nowych technologii, to właśnie w niej eks-
perci upatrują szansę na tworzenie bardziej 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie za-
rządzania ciepłem. Odpowiadając na tę po-
trzebę, Vertiv wprowadził na rynek Liebert 
XDU – nową generację systemów Thermal 
Management, zaprojektowaną do obsłu-
gi serwerów chłodzonych cieczą i umoż-
liwiającą kontrolę jej jakości, przepływu 
i ciśnienia. Rozwiązania mają umożliwiać 
wdrażanie chłodzonych cieczą aplikacji 
serwerowych w dowolnym środowisku DC 
na poziomie szafy rackowej – począwszy od 
głównych data center po brzegowe. 
– Dużą przewagą chłodzenia wodnego jest 
jego bilans energetyczny, wynikający z bez-
pośredniego odzysku wydzielanego przez pro-
cesory ciepła. Dzięki temu rozwiązanie jest 
w stanie pracować ze stosunkowo wysokimi 
temperaturami wody chłodzącej, co w naszej 
strefi e klimatycznej daje możliwość praktycz-
nie całorocznego działania bez użycia sprę-
żarek – podkreśla Piotr Kowalski, Solutions 
Architecture Director w Vertivie. 

Wzrost zapotrzebowania na chłodzenie cieczą w centrach danych ma ścisły związek ze sztuczną 
inteligencją, uczeniem maszynowym, rozszerzoną rzeczywistością i innymi aplikacjami wykorzys-
tującymi High Performance Computing. 

Chłodzenie w DC: 

n Tomasz Janoś, Padwa  

Premiera prasowa rozwiązania Liebert XDU dla 
regionu EMEA obyła się we włoskiej Padwie 
i była połączona ze zwiedzaniem należącego do 
Vertiva Customer Experience Center (na zdjęciu) 
z siedzibą w pobliskiej Tognanie. Centrum 
umożliwia użytkownikom i partnerom producen-
ta zapoznanie się z właściwościami różnych 
technologii Thermal Management w warunkach 
odzwierciedlających rzeczywiste środowisko 
data center. 
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Sędziowanie podczas mundialu zawsze wzbudzało wiele 
kontrowersji. Nie inaczej było w Katarze, choć sędziowie 
mogli korzystać z zaawansowanych technologii, ułatwia-

jących podejmowanie decyzji. Tym bardziej każdego polskiego 
kibica cieszy, że Szymon Marciniak, sędzia fi nałowego thrille-
ra z Messim i Mbappe w rolach głównych, zyskał wiele pochwał 
i były one jak najbardziej zasłużone. Co ciekawe, nasz rodak w za-
sadzie nie sięgał po wsparcie ze strony dostępnych technologii, 
czego nie można powiedzieć o wielu innych arbitrach sędziują-
cych ubiegłoroczny mundial. 

Tak czy inaczej, jeszcze nigdy podczas piłkarskich mistrzostw 
globu nie zbierano aż tak dużej ilości danych o zawodnikach, jak 
miało to miejsce w Katarze. Na każdym stadionie pracowało 12 ka-
mer wykorzystujących śledzenie optyczne 4D, monitorując piłkę 
i zbierając informacje z 29 punktów znajdujących się na ciele każ-
dego zawodnika. Jorge Oliveira e Carmo, szef FIFA ds. ochrony 
danych, podkreślał, że jest to najbardziej zaawansowany techno-
logicznie mundial w historii. Co nie zwalnia tej coraz mniej powa-
żanej organizacji od zagwarantowania piłkarzom prywatności. 

Problem nabrzmiewa, bo na danych zbieranych podczas aktyw-
ności sportowców można zarabiać całkiem niezłe pieniądze. Na-
suwa się jednak pytanie – jak zrównoważyć prywatność piłkarzy, 
tenisistów czy lekkoatletów z potrzebami biznesowymi ich pra-
codawców. Zwłaszcza, że stosowane techniki stają się coraz bar-
dziej wyrafi nowane, a tym samym wzrasta ryzyko naruszenia 
prywatności. 

W Unii Europejskiej pewna część wrażliwych danych, w tym 
informacje o stanie zdrowia, są objęte specjalnymi zabezpiecze-
niami na mocy ogólnego rozporządzenia RODO z 2018 r. W re-
zultacie klub piłkarski, który jest pracodawcą, musi prawnie 
uzasadnić dlaczego gromadzi wrażliwe dane określonej osoby. 
Niejednokrotnie może dochodzić do sytuacji, że klubowy tre-
ner zamierza wykorzystać technologię poprawiającą wydajność 

bądź monitorującą treningi piłkarza. Z kolei gracz może odmó-
wić lub zażądać dodatkowego wynagrodzenia. Niewykluczone, 
że już niebawem takie i podobne zdarzenia będą prowadzić do 
konfl iktów. 

– Dane graczy mogą być cenne nie tylko dla sportowców, ale 
też klubów, fi rm analitycznych, bukmacherów. Możliwości wy-
korzystania tych informacji powinny się rozszerzać wraz z po-
stępami w zakresie analizy wyników. Spersonalizowane dane są 
gromadzone dla każdego sportowca przed meczem, po nim, a tak-
że w czasie snu. To pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonowa-
nie ludzkiego ciała – tłumaczy Mark Gorski, dyrektor generalny 
Sports Data Labs. 

Firma opracowała platformę dla sportowców zainteresowanych 
handlowaniem swoimi danymi. Ciekawostką jest fakt, że jednym 
z największych inwestorów Sports Data Labs jest Aser Group, wła-
ściciel klubu Leeds United. W Stanach Zjednoczonych fi rma pod-
pisała umowę partnerską ze stowarzyszeniem graczy NFL. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez FIFPRO (Mię-
dzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych) aż 80 proc. ankie-
towanych piłkarzy oznajmiło, że chce mieć dostęp do własnych 
danych o wynikach. Niestety wielu z nich nie wie, w jaki sposób 
są one przechowywane. 

– Gracze są bardzo nieświadomi tego, co tak naprawdę się dzieje 
– mówi Graham Doyle, zastępca komisarza w irlandzkiej Komi-
sji Ochrony Danych.

W 2021 r. rozpoczęły się prace nad inicjatywą o nazwie Project 
Red Card, który ma na celu prowadzenie działań prawnych w sto-
sunku do fi rm zajmujących się grami, zakładami i danymi spor-
towymi niewłaściwie wykorzystujących dane osobowe  piłkarzy. 
W Project Red Card zarejestrowało się ponad 1700 byłych i obec-
nych profesjonalnych graczy z Wielkiej Brytanii. 

Artykuł powstał na podstawie publikacji w  The Wall Street 
Journal.

n Wojciech Urbanek

Mundial w Katarze był doskonałą sceną nie 
tylko dla gwiazd światowej piłki nożnej, ale 
także dostawców nowych technologii. 
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Technologia zagraża 
prywatności… 

...piłkarzy

Stosowane 
techniki stają 
się coraz 
bardziej 
wyrafi nowane.
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  Zacznijmy od tego, że to pytanie 
zadaję mistrzowi świata, czy tak? 
Błażej Piech Zgadza się, ale czy to ta-

kie ważne? 

  Na pewno ciekawe, a na tematy 
biznesowe zdążymy jeszcze porozma-
wiać. A zatem, jak to się stało, że w moc-
no dorosłym życiu zdobył Pan tytuł 
motolotniarskiego mistrza świata? 
Lotnictwem interesowałem się odkąd pa-

miętam. Z tym że nie od razu spełniłem 

marzenia o lataniu. Najpierw spróbowa-

łem jego namiastki, czyli windsurfi ngu. 

Pierwszy raz zobaczyłem jak to się robi 

na wakacjach nad Zalewem Solińskim. 

Od razu mnie ten sport zachwycił, ale 

byłem jeszcze wtedy uczniem i nie mia-

łem szans na sprzęt za 1500 dolarów, 

skoro mój ojciec zarabiał miesięcznie 

w radomskiej fabryce telefonów rów-

nowartość… 14 dolarów. W tej sytuacji 

moja przygoda z windsurfi ngiem zaczę-

ła się dopiero w okolicy trzydziestych 

urodzin. Za to okazała się tak wciągają-

ca, że z czasem nauczyłem się pływać 

w każdych warunkach, nawet w czasie 

sztormu na Atlantyku. 

  To już można było chyba podcią-
gnąć pod latanie?
No prawie (śmiech). Jednak w końcu zre-

zygnowałem z windsurfi ngu, bo polskie 

warunki wietrzne nie dawały mi satys-

fakcji, a z kolei wyjazdy na dalekie wy-

spy okazały się uciążliwe, bo pojawiły 

„Wejście do Grupy Euvic daje nam szansę na zupełnie inny 
poziom gry” – mówi Błażej Piech, prezes eo Networks.   
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się dzieci i chciałem poświęcać wolny 

czas rodzinie. I właśnie wtedy kolega za-

prosił mnie na motolotnię, jako pasaże-

ra. Chciałem się trochę wyrwać z pracy 

i z domu, więc chętnie skorzystałem.

  Euforia? 
Nie będę ukrywał, że przeciwnie. Po-

twornie się bałem, byłem wręcz spa-

raliżowany wysokością. Zwłaszcza, że 

ten kolega latał dość ryzykownie i lubił 

się popisywać. Jednak po wylądowaniu 

emocje się zmieniły i poczułem, że to by-

ło coś wspaniałego i godnego powtórze-

nia. Z drugiej strony miałem małe dzieci, 

a żona pytała, czy takie latanie aby na 

pewno jest bezpieczne. A ponieważ mam 

taki charakter, że nie lubię zbędnego ry-

zyka, to zgodziłem się, żeby się z tym 

lataniem za bardzo nie spieszyć. Dopie-

ro po jakichś dwóch latach zadzwoniłem 

do tego znajomego. Myślałem wtedy tak: 

jak odbierze telefon, to znaczy, że nie tak 

łatwo zginąć na tej motolotni (śmiech). 

  Jak rozumiem, odebrał… 
Tak jest. Wziąłem się więc za latanie 

i wręcz uzależniłem od tego. Można po-

wiedzieć, że motolotnia to jest taki mo-

tocykl 3D, z tą różnicą, że nie ma świateł, 

korków i  żadnych innych przeszkód. 

Można się więc wyżyć, tym bardziej, 

że prędkości są podobne, w okolicach 

od 100 do 150 kilometrów na godzinę. 

Z czasem zacząłem robić kilkusetkilome-

trowe wycieczki, w czasie których ce-

lowo wyłączałem silnik, żeby ćwiczyć 

awaryjne lądowania. Robiłem to tyle ra-

zy, że nauczyłem się precyzyjnie siadać 

nawet w terenie nie do końca ku temu 

przyjaznym. Umiejętność precyzyjnego 

lądowania bardzo mi się potem przyda-

ła na zawodach. 

  Kariera sportowa to spełnienie 
marzeń? 
Raczej przypadek. Któregoś dnia prze-

czytałem w branżowej gazecie artykuł 

o pikniku lotniczym w Trzebiczu No-

wym. To była znana impreza w światku 

lotniczym. Odbywała się co roku, a wy-

różniał ją rozmach, za którym stał lo-

kalny mieszkaniec, bardzo zamożny 

człowiek. Przylatywało tam po sto sa-

molotów, kilkadziesiąt motolotni, kilka 

helikopterów… Były koncerty, pokazy 

sztucznych ogni, festyn na dziesięć ty-

sięcy osób, a żeby było jeszcze atrakcyj-

niej, odbywał się konkurs lądowań… I tak 

się złożyło, że ten konkurs wygrałem. 

A wtedy wyszedł z tłumu jakiś człowiek, 

który przedstawił się jako trener polskiej 

kadry narodowej motolotniarzy. Zapro-

sił mnie do kadry, a ja się zgodziłem. 

Oczywiście wziąłem się metodycznie za 

treningi, już nie amatorsko, a profesjo-

nalnie, pod kątem teorii, techniki, ubioru. 

Chciałem poznać wszystkie tajniki tego 

sportu, łącznie z tym, jaki długopis brać 

ze sobą do robienia notatek podczas lo-

tu. Wyposażyłem się nawet w podgrze-

wane rękawiczki na akumulatorki, żeby 

móc ćwiczyć w zimie. 

  Było warto, bo szybko awanso-
wał  Pan do europejskiej czołówki. 

KANAPA CRN POLSKA

O WYSOKĄ STAWKĘ 
Gramy
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Tak, na pierwszych w karierze mistrzo-

stwach Europy zająłem drugie miej-

sce, co było z jednej strony wspaniałe, 

a z drugiej jednak niespodziewane. Zda-

wałem sobie sprawę, że jeszcze dużo 

muszę się nauczyć, że wciąż jest wie-

le do poprawy, na przykład jeśli chodzi 

o jakość sprzętu. Dlatego w kolejnym 

roku kompletowałem nowy sprzęt, szli-

fowałem umiejętności i z dobrym na-

stawieniem pojechałem do Anglii na 

mistrzostwa świata. Nastawiłem się na 

dobry wynik i tak się przejąłem, że na 

miejscu byłem dwa tygodnie wcześniej, 

żeby jak najwięcej trenować. Dostałem 

odpowiednie zgody i udało mi się nawet 

polatać nad Londynem. 

  Opłaciło się, gdyż  został Pan mi-
strzem świata!
No właśnie okazało się, że nie zosta-

łem. Pełna klapa! Wprawdzie wygrałem 

pierwszy trening i już poczułem się zwy-

cięzcą, ale jak przyszło do zawodów to 

spiąłem się i stres wziął górę. Straciłem 

koncentrację, poczułem się wypalony, 

krótko mówiąc zabrakło mi energii, sku-

pienia i woli, żeby zawalczyć o podium. 

  Podłamał się Pan?
Początkowo tak, ale w końcu zmobili-

zowało mnie to do większego wysiłku. 

A co ciekawe, to uważam tamte zawo-

dy za najlepsze w moim życiu, bo zwie-

dziłem niesamowite miejsca. Dam taki 

przykład: lecę sobie nad posiadłością 

jakiegoś milorda czy księcia. Na posia-

dłości stoi piękny zamek, wokół któ-

rego rozpościera się ogromny, zielony 

teren. Przed zamkiem widzę białe stoły 

ustawione w kwadrat o boku długości… 

około stu metrów. Wokół siedzą tłum-

nie goście, a w środku kwadratu znaj-

duje się lądowisko dla balonu, którym 

kolejni biesiadnicy są zabierani w górę, 

żeby sobie pooglądać widoki. Tak się ba-

wi brytyjska arystokracja! 

  A jak wyglądał pański powrót na 
podium? 
Po doświadczeniach z Anglii doradzo-

no mi, żebym skorzystał ze wsparcia 

psychologa sportowego. Ludzie z kadry 

znaleźli mi kogoś takiego i udało nam 

się wspólnie wypracować odpowied-

Rynek IoT czeka 
w końcu ogromne 
przyspieszenie.
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nie mam eleganckiego zegarka (śmiech). 

Tak w zasadzie moja jedyna fanaberia to 

motolotnia i stary Land Cruiser, którego 

mam zamiar w kolejnych latach wyre-

montować z sentymentu do tej marki. 

  Wracając do Euvica. Jaki był biz-
nesowy cel waszego wejścia do tej grupy? 

Przekonali mnie do tego stojący za tym 

biznesem ludzie. Poznałem tam kilka 

naprawdę wartościowych osób, w tym 

dwóch Wojtków, Kosińskiego i Wolnego.  

Nie ma co ukrywać, że teraz ciężko ko-

muś zaufać, tymczasem ludzie z Euvica 

na to zasługują. Co się zresztą potwier-

dziło w toku transakcji, gdy pojawiły się 

pewne wątpliwości co do zapisów umo-

wy. I chociaż trudno było orzec, kto ma 

rację, to Euvic nie upierał się przy swo-

im, był otwarty na dialog i szukanie al-

ternatywnych rozwiązań. Dla mnie, przy 

moim bardzo ostrożnym, wręcz nieuf-

nym podejściu, to było niezwykle bu-

dujące. 

  A te motywacje mniej osobiste, 
a bardziej biznesowe? 
Sprawa jest prosta – oni mają ambitne 

plany, a ja chcę wziąć w nich czynny 

udział. Wprawdzie biznes eo Networks 

jest stabilny, dysponujemy dużym kapi-

tałem i nie musieliśmy szukać fuzji, ale 

wejście do Grupy Euvic 

daje nam szansę na zu-

pełnie inny poziom gry. 

Zaprezentowano nam 

kompletną wizję wspól-

nego sukcesu na skalę 

przerastającą możliwości 

eo Networks bez wspar-

cia ze strony dużo więk-

szej struktury. 

  Jakie konkretne cele powinny zo-
stać osiągnięte i kiedy, żeby transakcja 
została przez Pana uznana za udaną? 
Tu nie chodzi o jakieś konkretne liczby 

w konkretnym czasie. Raczej liczę na 

to, że wezmę udział w projekcie, któ-

ry wyniesie mnie i firmę na wielokrot-

nie wyższy poziom niż obecnie. Wizja 

jest bardzo ambitna, ale nawet jak wyj-

dzie nam tylko w 70 procentach, to na-

dal będę zadowolony. Powiem więcej, 

większość środków z transakcji zain-

KANAPA CRN POLSKA
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nie podejście do rywalizacji. Nauczyłem 

się techniki wizualizacji, tego jak zrzucać 

z siebie presję… Rezultaty przyszły od 

razu, bo na kolejnych mistrzostwach Eu-

ropy zdobyłem tytuł wicemistrza. A po-

tem przygotowywałem się do kolejnych 

mistrzostw świata i wtedy zadbałem 

o każdy, najmniejszy nawet szczegół, 

łącznie z opracowaniem modeli mate-

matycznych i precyzyjnym rozpisaniem 

planu działania w każdej kolejnej kon-

kurencji. Bardzo mi ten osobisty porad-

nik potem pomógł, bo nie musiałem się 

zastanawiać co robić i jak robić w zależ-

ności od pogody, terenu i tak dalej. Po 

prostu wybierałem jeden z rozpisanych 

wcześniej scenariuszy i go precyzyjnie 

realizowałem. 

  Niewiele jednak brakowało, żeby 
nie ukończył pan ostatniej konkurencji 
i przez to przegrał…
Wszystko przez to, że niemal zabrakło 

mi paliwa. Ja oczywiście sobie wszyst-

ko precyzyjnie wcześniej wyliczyłem co 

do mililitra, ale przez nieuwagę nadłoży-

łem drogi. Dlatego, kiedy w czasie lotu 

zorientowałem się, że mam go już bar-

dzo mało, wyłączyłem silnik i zacząłem 

szybować. Odpaliłem silnik z powrotem 

dopiero podczas lądowania, bo przepisy 

mówiły, że po lądowaniu trzeba na silniku 

dojechać do miejsca par-

kowania. A paliwa mia-

łem wtedy tak mało, że 

już go nawet nie widzia-

łem w zbiorniku. Okazało 

się, że po zaparkowaniu 

został mi dosłownie kie-

liszek płynu w  prze-

wodach paliwowych. 

Odetchnąłem z ulgą i już 

wiedziałem, że właśnie 

zostałem nowym mistrzem świata. 

  Wróćmy do teraźniejszości, a kon-
kretnie decyzji o wejściu do Grupy Euvic. 
Gdyby nie fakt, że został Pan na stanowi-
sku prezesa eo Networks, pomyślałbym, 
że chciał Pan zrealizować scenariusz 
przejścia na pozycję rentiera. 
No co Pan? Jaki byłby ze mnie rentier, 

kiedy nie lubię wydawać pieniędzy na 

konsumpcję. Jeżdżę metrem, chodzę na 

co dzień w zwykłych ubraniach, nawet 

westowałem wspólnie z Euvic w nowe 

przedsięwzięcia, a to chyba najlepszy 

wyznacznik.

  A jak Pan postrzega swoją rolę 
w nowej strukturze? 
Łatwiej mi przychodzi ocenianie pomy-

słów, niż ich wymyślanie. Jestem więc 

trochę takim defetystą w Grupie Euvic. 

Podczas dyskusji wskazuję raczej na 

zagrożenia niż szanse i  tym samym 

stanowię pewną przeciwwagę dla wizjo-

nerskiego Wojtka Wolnego. Znalazłem 

tam sobie świetne miejsce, bo potra-

fię realizować dobre pomysły, a tych 

nie brakuje. Poza tym cała nasza firma 

jest bardzo cenna dla grupy, bo bardzo 

stabilna finansowo, ze stałymi przy-

chodami, a dodatkowo dzięki temu, że 

giełdowa, to w pełni transparentna. Po-

za tym znakomicie się uzupełniamy pod 

względem profilu działania. Na przykład 

my mamy duży dział oprogramowania, 

który realizuje projekty w Javie, a z ko-

lei Euvic pracuje głównie w .necie, więc 

się wzajemnie dopełniamy. 

  Z drugiej strony w grupie są takie 
firmy, jak chociażby Euvic IT, które mają 
podobny profil działania, jak wasza część 
usługowo-serwisowa. Czy nie będziecie 
ze sobą konkurować? 
Wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o Euvic 

IT, to ich dział serwisu terenowego, któ-

ry był mniejszy od naszego, przejęliśmy 

i teraz to my nim zarządzamy. Z drugiej 

strony nasz dział administracji syste-

mów komputerowych z kolei jest uzu-

pełnieniem ich działu, dużo większego. 

W ten sposób nasze biznesy się zazębi-

ły i w pewnym zakresie „wymieniły” ze 

sobą w ramach grupy. 

  Porozmawiajmy o waszej niedaw-
nej inwestycji w startup Tekker. Czym 
się zajmuje i dlaczego uznaliście, że pa-
suje do waszego profilu działania? 
Tekkera polecili nam ludzie z Euvica. 

Uznali, że jego pomysł na biznes pasuje 

do naszej strategii usług serwisowych. 

Po analizie zgodziliśmy się z tą oceną. 

  Na czym polega ten pomysł? 
Pomysł Tekkera polega na tym, żeby „zu-

beryzować” rynek usług serwisowych. 

Wspólnie  
z Tekkerem chcemy 
„zuberyzować” 
rynek usług 
serwisowych.
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W tym celu stworzyli platformę serwi-

sową, na której klienci – na przykład 

spółdzielnie mieszkaniowe – będą mie-

li dostęp do grupy wiarygodnych elek-

tryków czy monterów, do których będą 

mogli zgłaszać się po pomoc w przypad-

kach prostych czynności serwisowych. 

Monterzy będą się mogli na takiej plat-

formie zgłaszać do napraw czy wymian, 

tak jak kierowcy Ubera do przewozów. 

Platforma Tekkera łączy więc klientów 

z wykonawcami. My z kolei mamy ka-

pitał, doświadczenie w biznesie, prak-

tyczną wiedzę o usługach serwisowych 

i chcemy wesprzeć Tekkera w dalszym 

rozwoju. Ponadto taka platforma ideal-

nie wpisuje się w nasze plany dotyczą-

ce rynku IoT. 

  Na razie w Polsce w segmencie In-
ternetu Rzeczy jakoś nie widać jednak 
zapowiadanego boomu.
Moim zdaniem rynek IoT w końcu czeka 

ogromne przyspieszenie i chcemy się do 

tego przygotować. Przykładem są insta-

lacje mediów, na przykład wodociągowe, 

gdzie odpowiednie czujniki mogą zbierać 

i przetwarzać szereg danych, które odpo-

wiednio przetworzone mogą zapobiegać 

awariom czy ułatwiać serwisowanie ca-

łości. W takich obszarach rynku nigdy nie 

byliśmy obecni i chcemy to zmienić. Mamy 

ponad sto osób w terenie z samochodami, 

więc jesteśmy do tego przygotowani już 

teraz.

  Z tym, że wasi serwisanci zajmują 
się „grubszymi” naprawami… 
Tak, my serwisujemy trudne produkty. 

Przykładowo, właściwy serwis drukarek 

A3 wymaga trzech lat nauki. Również 

pralka to dzisiaj całkiem skomplikowa-

ne urządzenie, z układami elektronicz-

nymi i trzeba wykwalifi kowanej osoby, 

żeby to naprawić. Natomiast nie wszyst-

kie rzeczy wymagające serwisu są trud-

ne do zrobienia i wymagają wysokiej 

klasy eksperta. Są segmenty, gdzie wy-

starczy zwykły elektryk, dajmy na to do 

wymiany czujnika zmierzchowego na 

stacji paliwowej. Po co do tego wysy-

łać specjalistę, inżyniera po kilku latach 

szkolenia? I tutaj właśnie swoją szansę 

postrzega Tekker, a my jesteśmy prze-

konani, że jego model biznesowy się 

sprawdzi. W mojej ocenie to tylko kwe-

stia czasu.

  A jaki jest wpływ modelu chmuro-
wego na wasz biznes? 
Bardzo dobry, bo to źródło naszych zle-

ceń. W przejmowanej przez nas spółce 

– Euvic IT – mamy około 80 administra-

torów systemów, którzy znają się na 

Google Cloud czy Amazon Web Servi-

ces. Jeśli więc na przykład klient chce 

się zmigrować z chmury do chmury, to 

realizujemy takie zlecenia. Przy czym 

nie żyjemy z samych subskrypcji, ale 

wokół chmury potrzebnych jest wie-

le usług, ktoś to musi skonfi gurować, 

uruchomić, zmigrować dane, połączyć 

systemy chmurowe z pozostałymi sys-

temami w fi rmie, zorganizować pocztę, 

telekonfi gurację, zapewnić bezpieczeń-

stwo i tak dalej. 

  A zatem jesteście zwolennikami 
modelu chmurowego?
Nie ma co zawracać Wisły kijem, tylko 

trzeba wpisać się w ten trend i dostrzec 

w nim swoje szanse. Przy czym nie 

oszukujmy się, oczywiście nie wszyst-

ko przejdzie do chmury. W każdym ra-

zie, tak czy inaczej, robimy wszystko, 

aby nasza fi rma była za pięć i więcej lat 

co najmniej tak samo potrzebna klien-

tom jak obecnie, czy to na potrzeby 

chmury czy inne.  

  Czy i jak zmienia się wasza poli-
tyka w dobie wysokiej infl acji i spowol-
nienia gospodarczego, z którymi mamy 
obecnie do czynienia? Czy branża IT 
jest w lepszym położeniu niż inne?
Historycznie patrząc, przeżyłem dwa 

kryzysy i w  każdym z  nich zarabia-

łem więcej niż w spokojnych czasach. 

Zawsze zajmowaliśmy się serwisem, 

więc gdy zakupy nowego sprzętu były 

wstrzymywane przez cięcie kosztów, to 

siłą rzeczy fi rmy musiały więcej prze-

znaczać na serwis. Co jest ważne, nie 

jesteśmy zadłużeni, a wręcz przeciw-

nie, dysponujemy kapitałem, który daje 

nam możliwość działania przez rok na-

wet, gdybyśmy nie zarobili w tym cza-

sie ani złotówki. Takie mamy podejście, 

co nam w kryzysie gospodarczym bar-

dzo pomaga. Poza tym jesteśmy odpo-

wiedzialni za kluczowe systemy naszych 

klientów, których nie mogą wyłączyć, 

a  tym samym potrzebują naszych 

usług. 

  Czy w takim razie jest coś, co nie 
daje Panu spać spokojnie?
Mam nadzieję, że nie wymknie się 

spod kontroli to, co dzieje się za naszą 

wschodnią granicą. Oby nigdy do tego 

nie doszło. 

W kryzysach 
zarabiamy 
więcej niż 
w spokojnych 
czasach. 

14_17_CRN_01_2023 wywiad COVER.indd   17 17.01.2023   16:05:02



CRN nr 1/202318

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

to uzyskanie samowystarczalności, która 
jest coraz bardziej istotna w obliczu napięć 
politycznych i sporów handlowych między 
blokami gospodarczymi. Takie działanie 
znacząco pobudzi też rozwój europejskich 
gospodarek poprzez stworzenie nowych 
miejsc pracy, wzrost PKB oraz zaangażo-
wanie w postęp technologiczny. 

Z raportu „Europe’s urgent need to invest 
in a leading-edge semiconductor ecosys-
tem” – opracowanego przez ekspertów Ke-
arney – wynika, że nasz region jest w stanie 
osiągnąć tak ambitny cel w wyznaczonym 
czasie, dzięki dostępowi do wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników i badaczy, 
dobrej infrastrukturze, wysokiej stabilno-
ści politycznej i prawnej w poszczególnych 
częściach łańcucha wartości oraz dużemu 
potencjałowi inwestycyjnemu. Jednak 
wymaga to zintensyfikowanych, kapita-
łochłonnych i szybkich działań, które bę-
dą mocno angażowały Unię Europejską. 
Bez tego możemy przegrać w globalnym  
wyścigu. 

Od zera do globalnego 
czempiona 
Jeszcze niedługo przed rozpoczęciem XXI 
wieku europejski przemysł półprzewodni-
ków pozostawał liderem łańcucha wartości, 
odpowiadając za ponad 20 proc. światowej 

produkcji. Od roku 2000 sytuacja zaczęła 
się jednak zmieniać, a udział europejskich 
producentów, skoncentrowanych na roz-
wiązaniach starszego typu, spadł poniżej 
10 proc. W przypadku najbardziej zaawan-
sowanych technologii było jeszcze gorzej, 
gdyż udział Europy spadł z 19 proc. w roku 
2000 do zera w roku 2020. 

Impulsem do zmiany tej sytuacji stała 
się pandemia Covid-19, która spowodowa-
ła przerwy w łańcuchach dostaw, a jedno-
cześnie zwiększyła zapotrzebowanie na 
urządzenia elektroniczne, co przyczyni-
ło się do podniesienia presji na producen-
tów półprzewodników. Wpływ na rozwój 
sytuacji miało też geograficzne rozmiesz-
czenie produkcji półprzewodników na 
świecie, a nawet zjawiska atmosferyczne. 
Przykładem mogą być gwałtowne śnieżyce 
i ujemne temperatury, które w lutym 2021 r. 
nawiedziły Austin w Teksasie, utrudniając 
działanie zakładów wytwarzających chipy. 
Opóźnienia w produkcji wyraźnie odczuł 
wtedy między innymi Samsung. 

Dodatkowo z powodu napięć politycz-
nych (np. na Tajwanie) dostęp do półprze-
wodników stał się ważnym elementem 
regionalnej suwerenności technologicz-
nej. Wszystkie te wydarzenia uświa-
domiły nam, jak wielkie znaczenie ma 
tworzenie półprzewodników w Europie. 

Świat potrzebuje coraz więcej półprzewodników, 
których zaawansowanie będzie podążało za wyma-
ganiami postępującej cyfryzacji. Europa ma duży 
potencjał, by stać się globalnym czempionem w tej 
dziedzinie.

Szacuje się, że popyt na najnowocze-
śniejsze chipy, generowany przez 
szybki rozwój technologii, takich jak 

sieci 5G, 6G oraz sztuczna inteligencja, bę-
dzie odpowiadał za ponad 40 proc. euro-
pejskiej konsumpcji półprzewodników do 
2030 r. Jednocześnie niedawno wprowa-
dzone restrykcje amerykańskie związane 
z działalnością chińskich firm w USA oraz 
eksportem technologii i talentu ograniczą 
lub wręcz uniemożliwią produkcję najbar-
dziej zaawansowanych półprzewodników 
w Chinach. Tworzy to szanse dla Europy, 
która do 2030 r. musi podwoić swój poten-
cjał produkcyjny. Wiąże się to z dużymi 
inwestycjami, ale też z ogromnymi poten-
cjalnymi zyskami, które w długim okresie 
znacząco zmienią naszą rzeczywistość, 
wprowadzając europejski przemysł do glo-
balnej technologicznej rywalizacji na rynku 
półprzewodników. Jednak, aby osiągnąć za-
łożony cel i zachować samowystarczalność, 
Europa musi działać szybko i komplekso-
wo – wynika z raportu opracowanego przez 
międzynarodową firmę doradczą Kearney. 

Unia Europejska postawiła przed so-
bą ambitny cel. Do roku 2030 chce ponad 
dwukrotnie zwiększyć swój potencjał pro-
dukcyjny półprzewodników, zdobywając 
20 proc. światowego rynku i stając się jed-
nym z najważniejszych graczy. Umożliwi 

RYNEK

musi pilnie musi pilnie 
rozpocząć produkcję rozpocząć produkcję 
półprzewodnikówpółprzewodników

Europa
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Problemy związane z branżą spowodowa-
ły spadek PKB strefy euro o około 0,1 pro-
cent w 2021 r. W całej Europie w pierwszej 
połowie 2021 r. w samej branży motoryza-
cyjnej odnotowano niedobory w produkcji 
szacowane na 4 miliony samochodów. 

– Świat potrzebuje coraz więcej półprze-
wodników, których zaawansowanie będzie 
podążało za wymaganiami postępującej cy-
fryzacji. Europa ma duży potencjał, by stać 
się globalnym czempionem w tej dziedzi-
nie. Przywrócenie projektowania, rozwoju 
i zdolności produkcyjnej wiodących tech-
nologii półprzewodników jest dla naszego 
kontynentu koniecznością, ale oznacza też 
szereg korzyści. Musimy jednak liczyć się 
z tym, że zwiększanie skali produkcji w tym 
obszarze to długotrwały proces, który w per-
spektywie krótkoterminowej nie odpowie na 
aktualne niedobory, dlatego osiągnięcie celu 
postawionego przed regionem nie jest łatwe 
– mówi Dawid Krzysiak, Partner z war-
szawskiego biura Kearney, odpowiedzial-
ny za Digital Center of Excellence. 

Wprowadzenie produkcji półprzewodni-
ków do Europy nie tylko pomoże zlikwido-
wać ich niedobór w długiej perspektywie, 
ale także stworzy europejski rynek o global-
nym znaczeniu w branży, pobudzając roz-
wój technologiczny. Oprócz bezpośrednich 
korzyści dla ekosystemu półprzewodników, 
pośrednim sukcesem będzie rozwój euro-
pejskiej gospodarki, dzięki stworzeniu no-
wych, wysokopłatnych stanowisk. Wpłynie 
to pozytywnie na budżet regionu i pozwoli 
na utworzenie tysięcy miejsc pracy. 

Jak szacuje Kearney, produkcja pół-
przewodników w Europie przełoży się na 
wzrost europejskiego PKB na poziomie 
między 77 a 85 mld euro, od 7 do 9 mld euro 
dodatkowych wpływów budżetowych oraz 
stworzenie od 17 tys. do 20 tys. miejsc pracy.

Produkcja półprzewodników jest silnie po-
wiązana z innymi sektorami, dlatego nie-
zbędne jest tworzenie sieci umożliwiającej 
współdziałanie pomiędzy wieloma obsza-
rami technologii. Europa bardzo dobrze 
radzi sobie z łączeniem zaawansowanej in-
żynierii i produkcji, a właśnie taki sposób 
funkcjonowania przyciąga kapitał i wysoko 
kwalifi kowanych pracowników oraz bada-
czy. W 2020 r. europejskie uniwersytety i in-
stytucje naukowe odpowiadały za 25 proc. 

kluczowych wyników badań powiąza-
nych z opracowaniem następnych genera-
cji chipów. Jednak w dwóch największych 
i najbardziej wartościowych segmentach 
przemysłu półprzewodników, które stano-
wią prawie 2/3 wartości branży, 
Europa jest tylko obserwatorem: 
ma zalewie 8 proc. udziału w pro-
dukcji i 10 proc. udziału w projek-
towaniu chipów. 

Obecna sytuacja na rynku 
półprzewodników rozwija się 
bardzo dynamicznie, dlatego ko-
nieczne są szybkie działania. Poświęcanie 
czasu na opracowywanie szczegółowych 
strategii może być dla Europy sporym ry-
zykiem, w obliczu dokonujących się aktual-
nie konsolidacji oraz olbrzymiego kapitału, 
jaki inwestowany jest w branży. Właśnie 
teraz możemy tracić rynki zbytu na rzecz 
podmiotów bardziej rozwiniętych i szybciej 
podejmujących decyzje. Przykładem mo-
że być niedawne przejęcie fi rmy Siltronic 
przez tajwańską fi rmę GlobalWafers, które 
stworzyło globalnego dostawcę wafl i krze-
mowych. 

Do zrobienia jest wiele. Europa przede 
wszystkim potrzebuje znaczących zachęt 
– podatkowych, regulacyjnych, prywatnych 
i publicznych inwestycji – aby uczynić lo-
kalną produkcję półprzewodników konku-
rencyjną pod względem kosztów. Dzisiaj 

Historyczna/przewidywana zdolność produkcyjna 
półprzewodników według lokalizacji (proc.)

Udział Europy w globalnej zdolności produkcyjnej maleje
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jest to zdecydowanie niewystarczające 
w porównaniu z innymi regionami. Zarów-
no projektowanie, jak i produkcja najno-
wocześniejszych chipów staje się bowiem 
coraz bardziej kosztowna. 

– Zbudowanie zdolności pro-
dukcyjnych zaawansowanych 
technologicznie półprzewodni-
ków zajmie dużo czasu i wyma-
ga znacznych inwestycji, więc 
zacząć należy już teraz. Osią-
gnięcie przez Europę 20-pro-
centowego udziału w rynku do 

2030 roku będzie mało prawdopodobne bez 
aktywnego wsparcia europejskich rządów 
i  ponadbranżowego partnerstwa. UE po-
winna wykorzystać Sojusz Przemysłowy na 
rzecz Procesorów i Technologii Półprzewod-
nikowych (Industrial Alliance for Processors 
and Semiconductor Technologies), zrzesza-
jący organizacje i instytucje zajmujące się 
tym obszarem. Musi jak najszybciej zachęcić 
do debaty między podmiotami branżowymi 
a decydentami – mówi Łukasz Wiśniewski, 
konsultant z warszawskiego biura Kearney. 

Rozwijanie produkcji półprzewodników 
jest istotne, ale jednocześnie bardzo wyma-
gające, dlatego osiągnięcie postawionego 
przed Europą celu nie będzie łatwe.  

Artykuł opracowany przez Kearney, 
globalną firmę konsultingową w zakresie 
zarządzania. 
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Po wyjątkowym piku sprzedaży w wielu grupach produkto-
wych, który był efektem lockdownów, nastąpił spodziewany 
spadek popytu. Oczywiście nie we wszystkich segmentach 

rynku i nie w przypadku każdego typu rozwiązań, ale cyfrowa 
transformacja – choć nadal postępuje – straciła impet z lat 2020–21. 

Z danych zebranych na portalu CRN.pl wynika, że choć w przy-
padku 35 proc. fi rm IT ubiegły rok był lepszy pod względem 
przychodów od roku 2021, to aż 44 proc. respondentów mu-
siało pogodzić się z ich spadkiem. Z kolei co piąta fi rma zdołała 
utrzymać sprzedaż na tym samym poziomie rok do roku. Jeszcze 
bardziej w minionych kilkunastu miesiącach ucierpiała rentow-
ność branży IT. W 2022 roku wrosła w przypadku 34 proc. py-
tanych, spadła w nieco ponad połowie fi rm, a pozostali musieli 
zadowolić się jej niezmienionym poziomem (co akurat, o ile był 
wcześniej wysoki, nie musi być wcale złą wiadomością). 

Pesymizm przed nowym rokiem 
W kontekście ogólnej, niepewnej sytuacji ekonomicznej fi rmy IT 
i tak należą do tych lepiej sytuowanych w porównaniu do wielu 
innych sektorów gospodarki. Jak wynika bowiem z grudniowego 
badania CBM Indicator dla Konfederacji Lewiatan, w ostatnich 
6 miesiącach warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 
67 proc. fi rm, a poprawę zauważyło jedynie 5 proc. respondentów. 

Gorzej mają ostatnio zwłaszcza średnie fi rmy, z których aż 
70 proc. narzeka na coraz trudniejsze warunki prowadzenia biz-
nesu w ostatnim półroczu. Znamienne, że bardzo niewiele mniej 
małych (67 proc.) i dużych (64 proc.) przedsiębiorstw ma ten sam 
problem. Poprawę w tym zakresie obserwuje tylko 2 proc. dużych 
podmiotów, 4 proc. małych i 5 proc. średnich. 

Co gorsza, wśród przedsiębiorców przeważają minorowe na-
stroje, jeśli chodzi o nowy rok. Większość spodziewa się nieko-
rzystnych warunków dla prowadzenia fi rmy w najbliższym czasie. 
Konkretnie, aż 58 proc. przedsiębiorców ma negatywne nasta-
wienie, ale też niemało, bo 36 proc., jest usposobiona pozytywnie. 
Najbardziej pesymistycznie (66 proc.) postrzegają rzeczywistość 
menedżerowie z dużych fi rm. W średnich podmiotach ten odsetek 
wyniósł 58 proc., a w małych 57 proc.

Jeszcze bardziej niekorzystne są nastroje dotyczące prowadzenia 
biznesu w kontekście zmian przepisów i działań administracji. Aż 
73 proc. przedsiębiorców obawia się takich zmian, zwłaszcza fi rmy 
małe (75 proc.), ale także te duże (70 proc.) i średnie (68 proc.). Je-
dynie 22 proc. pytanych ma pozytywne nastawienie w tym właśnie 
zakresie (30 proc. dużych organizacji, 29 proc. średnich i 19 proc. 
małych). 

Dane Lewiatana znajdują odzwierciedlenie w  statystykach 
GUS-u z grudnia ub.r. Okazuje się, że negatywnie koniunkturę 
oceniają podmioty z większości sektorów gospodarki. W komu-
nikacie urzędu czytamy, że „wskaźnik ogólnego klimatu znajduje 
się poniżej średniej długookresowej”. 

– W najbliższym roku będzie dominował pogląd, że w gospodarce 
dobrze już było – podsumowuje Mariusz Zielonka, ekspert ekono-
miczny Lewiatana.

W ankietach CRN.pl wzięło udział 259 osób. 

Miniony rok nie należał do wymarzonych 
ani pod względem przychodów, ani rentow-
ności – wynika z ankiety przeprowadzonej 
wśród czytelników portalu CRN.pl. 

Ankieta CRN.pl:  
BADANIE ONLINE
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Czy Twoja fi rma 
rozważa przejęcie 
innej fi rmy 
z branży IT?

co było, co będzie? 

28%

54%

Tak

Nie

Nie wiem 18%

n Tomasz Gołębiowski  
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ADVERTORIAL

W2022 roku były to trzy debiuty: 
iOS 16 dla telefonów iPhone,
iPadOS 16 dla iPadów, a tak-

że watchOS 9 dla zegarków AppleWatch. 
Co do nazewnictwa systemów dla kompu-
terów Mac, wciąż poruszamy się po Kali-
fornii i tym razem macOS przybrał nazwę 
„Ventura”. 

Poza kosmetycznymi zmianami wizu-
alnymi niektórych elementów interfejsu 
( jak przemodelowanie ustawień systemo-
wych w macOS), nowe systemy przyniosły 
nam funkcje, które poprawiają efektyw-
ność pracy (Stage Manager, Camera Con-
tinuity, język polski w aplikacji Tłumacz), 
a także możliwości współpracy z innymi 
osobami (współdzielone zakładki Safari 
oraz Freeform). 

Tym, co wychodzi na czoło nowości, są 
funkcje bezpieczeństwa. W systemach iOS 
16 i macOS Ventura zapewniono: 
n  Passkeys, czyli dane uwierzytelniające, 

które w formie klucza można wygenero-
wać w ustawieniach wspieranej usługi. 
Dane te są chronione w Keychain, a au-
toryzacja odbywa się przez uwierzytel-
nienie biometrią.

n  Funkcję Zaloguj się z Apple, która teraz 
otrzymała wsparcie dla zarządzanych 
AppleID.

n  Rapid Security Response, czyli funkcję 
pozwalającą na automatyczną instala-

cję poprawek bezpieczeństwa systemu 
operacyjnego. 

n  Declarative Device Management – no-
wą funkcję w zarządzaniu urządzeniami 
Apple. Teraz Mac, iPhone, czy iPad au-
tomatycznie wyśle informację o swoim 
stanie (np. po aktualizacji systemu ope-
racyjnego) do serwera narzędzia zarzą-
dzającego fl otą urządzeń, a  następnie 
z  powrotem zostaną przesłane odpo-
wiednie pliki konfi guracyjne.

n  Wyższy poziom bezpieczeństwa ak-

cesoriów – teraz podczas podłączania 
peryferiów przez port USB czy Thunder-
bolt, użytkownik będzie mógł autoryzo-
wać jego użycie ze swoim komputerem 
Mac.

n  Szyfrowanie end-to-end kolejnych 
9 kategorii danych przechowywanych 
w iCloud (m.in. zdjęcia, przypomnienia, 
notatki, kopie zapasowe danych).

Koniec wsparcia: co nas 
czeka? 
Apple udziela szerokiego wsparcia dla swo-
ich systemów i  urządzeń. Każdy sprzęt 
podlega rocznej gwarancji respekto-
wanej u każdego partnera Apple i we 
wszystkich Apple Store’ach na całym 
świecie. Producent przyzwyczaił nas 
również do zapewniania kompatybil-
ności nowych systemów operacyjnych 

Firma Apple, podobnie jak w latach poprzednich, podczas 
konferencji WWDC22 zaprezentowała nowości z zakresu 
systemów operacyjnych dla urządzeń: Mac, iPhone, iPad 
czy AppleWatch.

a organizacja floty urządzeń 
w przedsiębiorstwie

Nowości 
systemowe 
od Apple, 

ze starszymi generacjami urządzeń. Jak 
to wygląda w przypadku macOS Ventura 
i iOS 16? Otóż Apple utrzymuje wsparcie 
do 5 lat wstecz. To bardzo dobry wynik, 
tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę, że 
obejmuje również komputery z proceso-
rami dostarczonymi przez Intela. 

Co teraz?
Najprostszym i efektywnym sposobem za-
bezpieczenia fl oty urządzeń mobilnych jest 
regularna kontrola aktualizacji. Jeżeli na li-
ście wspieranych urządzeń nie ma maszyn, 
które występują w danej organizacji, czas 
na podjęcie operacyjnych kroków oraz au-
dyt fl oty.

Wprowadzenie nowej, bądź odświeżenie 
starej technologii, to czasem niemały wyda-
tek. Urządzenia Apple oczywiście utrzymu-
ją swoją wysoką wartość przez kolejne lata 
„utylizacji”, co w przypadku odsprzedaży 
już można traktować jako zwrot z inwesty-
cji. Istnieją jednak inne możliwości nabycia 
bądź czasowego korzystania z technologii 
z nadgryzionym jabłkiem, znacząco redu-
kując koszty. 

Produkty fi nansowe Apple oraz APN Pro-
mise dopasowują się do potrzeb organiza-
cji każdej skali i złożoności, a kompetencje 
specjalistów z zakresu technologii Apple 
oraz Microsoft pozwolą organizacjom na 
komponowanie nowoczesnych środowisk 
pracy łącząc ze sobą te dwa światy. 

Więcej informacji: https://apple.promise.pl.

Bartosz Borsukiewicz,
Presales Technical Consultant, Apple 

Team w APN Promise 
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RYNEK

Producenci 
o 2023 roku: 

Jeśli wierzyć informacjom napływa-
jącym z  największych agencji ba-
dawczych, branża IT powinna być 

odporna na recesję. I tak na przykład IDC 
prognozuje, że w 2023 r. globalne przy-
chody ze sprzedaży produktów i usług 
IT wzrosną o 5,2 proc. Niemal tożsame są 
przewidywania analityków Gartnera: ich 
zdaniem światowe wydatki na IT zwięk-
szą się w tym czasie o 5,1 proc. i wyniosą 
4,6 mld dol. Szczególnie dobre perspekty-
wy rysują się przed rynkiem 
oprogramowania. Według 
Gartnera w  tym roku war-
tość sprzedaży w  tej gru-
pie produktów ma sięgnąć 
879,63 mld dol., co oznacza-
łoby wzrost o 11,3 proc. rok 
do roku. 

Jednym z najważniejszych tegorocz-
nych trendów będzie rosnący popyt na 
Software as a Service. W roku ubiegłym 
fi rmy oferujące oprogramowanie w mo-
delu chmurowym uzyskały globalne 

przychody w wysokości 176,6 mld dol., 
a w bieżącym ma być jeszcze lepiej – Gart-
ner szacuje, że będzie to 208  mld dol. 
Klienci wciąż odchodzą od pudełkowych 
wersji programów, niezależnie od tego 
czy są to pakiety biurowe, systemy CRM 
czy też aplikacje fi nansowo-księgowe. 

– Do oprogramowania dostarczanego 
w modelu SaaS przekonują się nawet in-
stytucje fi nansowe. Ze względu na silne 
regulacje ta grupa użytkowników scep-

tycznie podchodziła do tego 
typu wdrożeń, obawiając się 
utraty kontroli nad poszczegól-
nymi elementami potrzebnymi 
do budowy biznesu. Trend ten 
wspiera również postępująca cy-
fryzacja i rosnący udział dużych 
dostawców chmury w obszarze 

IaaS i PaaS – mówi Wojciech Nowak, Dy-
rektor w Pionie Banków Komercyjnych 
Asseco Poland. 

Wszystko wskazuje na to, że dostawcy 
oprogramowania zaczną jeszcze bardziej 

niż do tej pory wykorzystywać mechani-
zmy uczenia maszynowego i  sztuczną 
inteligencję. Zdaniem Wojciecha Nowa-
ka w odróżnieniu od poprzednich lat AI 
nie będzie tylko pustym sloganem, a zysk 
z używania tej technologii stanie się na-
macalny dla użytkownika. 

Jednak nie dla wszystkich producen-
tów i usługodawców z branży technolo-
gicznej zaświeci w tym roku słońce. O ile 
dostawcy oprogramowania mogą ze spo-
kojem patrzeć w najbliższą przyszłość, 
o tyle producenci urządzeń będą musie-
li zmierzyć się z poważnymi wyzwania-
mi. Gartner spodziewa się, że tegoroczne 
wydatki na sprzęt spadną o 0,6 proc. (do 
735,4 mld dol.), czyli o niespełna 5 mld dol. 
mniej niż rok wcześniej. 

Trudny rok dla pecetów
W czasie pandemii producenci kompute-
rów bili rekordy sprzedaży. Niemniej wszy-
scy zdawali sobie sprawę, że prędzej czy 
później szczyt prosperity minie i tak też 

Branża IT 
powinna być 
odporna na 
recesję.

między pesymizmem 
a optymizmem
Chociaż ten rok ma być bardzo trudny dla światowej gospodarki, to dostawcy 

rozwiązań IT nie widzą najbliższej przyszłości w czarnych barwach.

n Wojciech Urbanek 
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się stało w ubiegłym roku. Wyjątkowo sła-
by był trzeci kwartał, w którym – według 
danych Canalysa – globalne dostawy kom-
puterów stacjonarnych i laptopów spadły 
o 19 proc. w ujęciu rok do roku. 

Chyba tylko niepoprawni optymiści 
wierzą, że rok 2023 przyniesie ożywie-
nie w tym segmencie rynku. W każdym 
razie prognozy fi rm badawczych nie po-
zostawiają złudzeń – to będzie ciężki rok 
dla producentów komputerów. Digitimes 
Research szacuje, że globalny rynek 
wchłonie 182,9 mln sztuk urządzeń, czyli 
osiem milionów mniej niż w 2022 r. Słaby 
popyt ma być pokłosiem trudnej sytuacji 
ekonomicznej na świecie oraz konty-
nuacją likwidacji zapasów, która będzie 
miała miejsce w  pierwszym kwartale. 
Analitycy nie mają też dobrych wieści dla 
resellerów z Europy, gdzie zanosi się na-
wet na dwucyfrowy spadek liczby sprze-
dawanych urządzeń. 

I chociaż nie ma co liczyć na poprawę 
koniunktury wśród użytkowników domo-

wych, to opinie na temat segmentu przed-
siębiorców są podzielone. Zdaniem Ishana 
Dutta, analityka Canalys, przedsiębiorstwa 
zamiast dokonywać nowych zakupów, bę-
dą starały się raczej wydłużać cykl życia 
komputerów poprzez ich odświeżanie oraz 
konserwację. 

– Klienci biznesowi coraz częściej biorą 
pod uwagę cały cykl życia produktu, a więc 
jakość wykonania, wykorzystane materia-
ły, wydłużone gwarancje producenta oraz 
dostęp do części po okresie użytkowania. 
Obserwujemy trend dłuższego korzysta-
nia z PC i wymiany nie co 2–3 lata, a coraz 
częściej nawet do 5 lat – mówi Michał Szy-
nal, Sales Manager Poland and The Baltic 
States w Dynabook. 

Natomiast analitycy IDC spodziewają 
się w tej grupie odbiorców pewnego oży-
wienia między innymi za sprawą wymiany 
urządzeń masowo kupowanych w czasie 
pandemii. Wówczas klienci nie zawsze do-
konywali racjonalnych wyborów między 
innymi ze względu na niedobory sprzętu. 

Kolejnym czynnikiem napędzającym po-
pyt będzie wciąż ciesząca się dużą popu-
larnością praca hybrydowa. 

Czarne chmury nad Intelem 
Czarne chmury zbierają się nad Intelem 
– tak przynajmniej uważają analitycy Di-
gitimes Research. Ich zdaniem w tym roku 
udział amerykańskiego koncernu w seg-
mencie procesorów do notebooków skur-
czy się do historycznego minimum, czyli 
poziomu 65 proc. Jak się łatwo domyślić 
zyskają na tym AMD oraz platformy ARM. 
Istotny wpływ na taki stan rzeczy miał ruch 
Apple’a, który uznał, że procesory Intela 
rozwijają się za wolno i czas coś z tym zro-
bić. W 2020 r. koncern ogłosił przejście na 
autorskie procesory bazujące na architek-
turze ARM. Pozostali producenci sprzętu 
zapewne nie zdecydują się na tak radykal-
ne posunięcie, aczkolwiek wprowadzają 
innowacje, które mają na celu wyróżnie-
nie się na tle konkurencji. Jedną z takich 
fi rm jest Dell. 
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– W ostatnim czasie dużo pracy włoży-
liśmy w integrację sztucznej inteligencji do 
naszej platformy sprzętowej notebooków. 
Dzięki temu komputer może uczyć się te-
go jak pracujemy i lepiej wspomagać nas 
w wykonywaniu zadań. Nowe układy pa-
mięci CAMM pozwolą na dalszą minia-
turyzację komputerów i zwiększenie ich 
wydajności. W czasach, gdy koszty energii 
są znaczące, istotna staje się optymalizacja 
zużycia prądu przez komputery – mówi Se-
bastian Antkiewicz, Products & Solutions 
Senior Manager w Dell Technologies. 
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Z kolei Asus zamierza się skupić na inno-
wacjach technologii wizualnych, przezna-
czonych nie tylko do codziennej pracy, ale 
także odpoczynku i rozrywki. Dlatego pro-
ducent zapowiada w bieżącym roku wpro-
wadzenie szerokiego portfolio produktów 
wyposażonych w wyświetlacze OLED.

Infrastruktura DC: powoli do 
przodu 
Postępująca cyfryzacja sprawia, że przed-
siębiorcy nie mają wyjścia i muszą inwe-
stować w rozwiązania do przechowywania 

i  przetwarzania danych, niezależnie od 
światowej koniunktury. Gartner progno-
zuje, że tegoroczne wydatki na systemy 
dla centrów danych wyniosą 216,3 mld dol., 
co oznaczałoby wzrost o 3,4 proc. w ujęciu 
rocznym. Na tle 2022 r., kiedy nakłady na 
infrastrukturę wzrosły o 10,4 proc., ten wy-
nik nie robi większego wrażenia. Jeśli jed-
nak spojrzeć na przewidywania Gartnera 
poprzez pryzmat stanu gospodarki świa-
towej, dostawcy działający w tym segmen-
cie rynku nie mają powodów do narzekań. 
Zdaniem analityków coraz większy wpływ 
na segment rozwiązań dla DC ma migracja 
świata biznesu do chmury publicznej. Nie-
mniej producenci systemów do centrów 
danych zalecają ostrożność i  zachęcają 
klientów, aby w trudnych czasach nie po-
dejmowali pochopnych decyzji. Tym bar-
dziej, że mają oni szerokie pole manewru 
w zakresie doboru rozwiązań. 

– Firmy muszą dokładnie przyjrzeć 
się sposobom korzystania z chmury. Dziś 
wśród usług chmurowych mają więcej opcji 
niż kiedykolwiek wcześniej. Są to chmury 
publiczne, prywatne, brzegowe czy ko-
lokacja. Ze względu na wyzwania gospo-
darcze, przed którymi stoi świat, musimy 
teraz spojrzeć na każdą decyzję dotyczącą 
chmury z perspektywy biznesowej, techno-
logicznej i długoterminowej – mówi John 
Roese, CIO w Dell Technologies w rozmo-
wie z dziennikiem The Wall Street Journal. 

Z kolei Ron Guerrier, CIO w HP, uwa-
ża, że zamiast po prostu wszystko cyfry-
zować, co stanowi silną pokusę w czasach 
koniunktury, należy podwoić wysiłki w za-
kresie dobrego zarządzania IT. W prakty-
ce oznacza to zidentyfi kowanie obszarów, 
które oferują klientowi największą wartość 
pod względem produktywności, a także za-
pewniają długoterminową odporność. Przy 
czym jednym z kluczowych trendów w ar-
chitekturze centrów danych będzie kwe-
stia oszczędności zużywanej energii, a co 
za tym idzie kosztów działalności. 

– Zmniejszenie zapotrzebowania ener-
getycznego w centrach danych może mieć 
wpływ na gospodarki nawet w skali całych 
regionów. Część tych oszczędności może zo-
stać wprowadzona już dzięki odpowiednie-
mu oprogramowaniu, które optymalizuje 
maszyny wirtualne i dostarcza zalecenia 
w zakresie alokacji zasobów obliczenio-
wych. Badanie Forrester Total Economic 

n Kevin Reed, Chief Information Security Offi cer, Acronis
Wiele organizacji stało się bardziej otwartych na elastyczne for-

my pracy, a pracownicy częściej pracują zdalnie. W rezultacie 

rynek bezpieczeństwa będzie się nadal przesuwać w kierunku 

rozwiązań wspierających pracę zdalną i elastyczne urządzenia 

robocze. Modele dostępu typu „zero trust”, ochrona urządzeń 

mobilnych, zarządzanie danymi w konfi guracjach BYOD będą 

nadal znajdować się w centrum zainteresowania dostawców roz-

wiązań. Producenci będą również reagować na podwyższone ryzyko atakami 

ransomware, a rozwój w tym zakresie może wykorzystywać technologie takie, 

jak uczenie maszynowe i aplikacje typu data-incentive. Oprócz modelu „zero 

trust” coraz bardziej widoczny jest trend automatyzacji oraz integracji różnych 

narzędzi i wykorzystywania sztucznej inteligencji. 

n Maciej Iwanicki, Business Development Manager, Fortinet 
Stosowane przez fi rmy rozwiązania ochronne powinny być 

przede wszystkim wyposażone w mechanizmy uczenia ma-

szynowego i sztucznej inteligencji, aby dzięki temu mogły 

z odpowiednią prędkością wykrywać nowe rodzaje ataków i po-

wstrzymywać zagrożenia w czasie rzeczywistym. Niezbędne 

jest więc zastosowanie zaawansowanego rozwiązania Endpoint 

Detection and Response, które zapewni odpowiedni poziom wi-

doczności środowiska IT, jego analizę i zabezpieczanie w czasie rzeczywistym, 

w tym neutralizację ataków. Z kolei korzystanie z działającego w czasie rze-

czywistym mechanizmu sandbox, bazującego na sztucznej inteligencji, stanowi 

dobry punkt wyjścia do ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami ty-

pu ransomware i wiper. Umożliwia bowiem szybką i skuteczną ochronę przed 

ewoluującymi atakami, ponieważ może zapewnić, że do urządzeń końcowych, 

jeśli zostaną zintegrowane z platformą cyberbezpieczeństwa, trafi ą wyłącznie 

zaufane pliki. 

n Piotr Anioła, Business Development Manager, Asus 
Rynek elektroniki użytkowej zapowiada się dość stabilnie w nadchodzącym ro-

ku. Przy czym w przypadku komputerów PC – bez względu na segment produk-

towy – prognozowane jest nieznaczne osłabienie popytu. Nie należy jednakże 

zapominać, że na przykład rynek komputerów przenośnych jest zróżnicowa-

ny, przede wszystkim pod kątem możliwości zastosowań, a także przezna-

czenia poszczególnych modeli. Największych wzrostów sprzedaży możemy 

oczekiwać w kategorii sprzętów premium, a z kolei w przypadku modeli bu-

dżetowych, o najsłabszej konfi guracji, należy spodziewać się spowolnienia 

sprzedaży. 

Zdaniem producenta
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Impact Study wykazało, że można zmniej-
szyć wykorzystanie procesora i  pamięci 
o 20 proc. przy jednoczesnym zachowaniu 
wydajności – zauważa Przemysław Kania, 
Dyrektor Generalny Cisco w Polsce. 

Wizja oszczędności energii będzie też 
widoczna nie tylko w podejściu poszcze-
gólnych firm, ale w filozofii całej branży 
centrów danych. Strategia „Net Zero” po-
woli staje się podstawą do powstania no-
wych standardów rynkowych. Należy też 
liczyć się z tym, że centra danych będą bar-
dziej energooszczędne wraz z postępami 
w projektowaniu rozwiązań wykorzystu-
jących technologię Power Over Ethernet 
(PoE). 

Cyberbezpieczeństwo pozostaje głównym 
celem inwestycji w bieżącym roku, ponie-
waż firmy muszą toczyć nieustanny wy-
ścig z hakerami i co gorsza, coraz częściej 
dają się wyprzedzić. Znamienne są wyni-
ki globalnego badania przeprowadzonego 
w ubiegłym roku przez IDC wśród kilkuset 
CIO reprezentujących dwadzieścia branż. 
Niemal połowa respondentów przyzna-
ła, że w ciągu minionych trzech lat padła 
ofiarą ataków ransomware, a 67 proc. z nich 
zdecydowało się na zapłacenie okupu za 
odszyfrowanie danych. Pewnego rodzaju 
pocieszenie może stanowić fakt, że szefo-
wie informatyki zdają sobie sprawę z czy-
hających na nich cyberzagrożeń. Gartner 
przewiduje, że światowe wydatki użyt-
kowników końcowych na bezpieczeństwo 
informacji i zarządzanie ryzykiem sięgną 
poziomu 188,336 mld dol. w bieżącym ro-
ku, co oznacza wzrost o 11,3 proc. w ujęciu  
rocznym. 

Zdaniem Alcatel-Lucent wydatki na cy-
berbezpieczeństwo ewoluują od zakupu 
jedynie produktów punktowych z zakresu 
bezpieczeństwa, takich jak Firewall czy In-
trusion Detection Systems bądź Network 
Access Control Systems, do większych in-
westycji w usługi czy też pełne zarządzanie 
systemami bezpieczeństwa. Usługi te obej-
mują ocenę i analizę ryzyka, szkolenia dla 
pracowników, a także stałą ocenę podatno-
ści sieci i usług internetowych. 

– Skuteczną ochronę przed wyzwaniami 
związanymi z siecią można sprowadzić do 
trzech filarów, których celem jest automa-

tyzacja, segmentacja i uproszczenie. Prak-
tyczne i możliwe do wdrożenia działania 
w tych trzech obszarach przyczyniają się 
do ogólnej poprawy działania sieci, ochro-
ny przed zagrożeniami i zapewniają, że sie-
ci nie tylko przetrwają w erze cyfrowej, ale 
również będą się w niej rozwijać – mówi 
Szymon Nowakowski, Presales Engineer 
Data CEE w Alcatel-Lucent.

Przemysław Kania uważa, 
że rok 2023 może być przeło-
mowy w walce ze złośliwym 
oprogramowaniem. Jego zda-
niem pojawi się więcej cy-
berprzestępców, aczkolwiek 
rozbudowane systemy zabez-
pieczeń oraz wzrost znaczenia 
uwierzytelniania dwuskład-
nikowego znacznie utrudnią im życie. 
Dodatkową przeszkodą dla napastników 
powinny być sztuczna inteligencja wsparta 
uczeniem maszynowym. Postępy w rozwo-
ju tej technologii pozwolą szybciej wykry-
wać anomalie, a tym samym zapobiegać  
cyberatakom. 

Natomiast G Data zamierza postawić 
między innymi na intensyfikację usług 
szkoleniowych. Przedstawiciele producen-
ta wychodzą z założenia, że samo oprogra-
mowanie to za mało, aby dotrzymać kroku 
cyberprzestępcom. Trzeba zająć się naj-
słabszym ogniwem, czyli człowiekiem, 
zwłaszcza że sprzyja temu nastawienie 
personelu wobec cyberzagrożeń. Według 
danych G Data aż 45 proc. pracowników 
nie chce pracować w firmach swobodnie 

podchodzących do kwestii bezpieczeństwa 
IT. Z drugiej strony wielu specjalistów nie 
wierzy w to, że użytkownicy sieci wykażą 
się w tym roku większą roztropnością i rza-
dziej będą klikać w podejrzane linki. 

– W natłoku codziennych problemów, in-
flacji, ogólnego wszechobecnego bałaganu, 
ludzie mają stłumiony instynkt przetrwa-
nia w cyberprzestrzeni. W związku z tym 

istnieje bardzo duże prawdo-
podobieństwo, że bezrefleksyj-
nie będą próbować wyrównać 
z  osobistego konta rzekome 
dwa złote niedopłaty do pacz-
ki, której nie zamawiali – mó-
wi Grzegorz Michałek, CEO 
Arcabitu. 

Dlatego też jego działania 
idą w  kierunku opracowania mechani-
zmów umożliwiających blokowanie dzia-
łań i ewentualnych skutków wynikających 
z ułomności użytkowników i podatności, 
z jakimi mamy do czynienia w systemach 
IT. Arcabit żartobliwie nazywa to „anti 
human stupidity and thoughtlessness mo-
dule”. Nic dziwnego, że polski producent 
zaleca stosowanie zasady „zero tolerancji”. 

– Czasami lepiej strzelić, a potem zoba-
czyć kto pukał, aniżeli w panice szukać ko-
pii zapasowych, mających uchronić firmę 
przed skutkami ataku ransomware – mówi 
pół żartem, pół serio Grzegorz Michałek. 

Zresztą wiele wskazuje na to, że w tym 
roku niejedna firma oraz instytucja przede-
finiuje swoją strategię ochrony i zacznie 
działać zgodnie z zasadą „zero trust”.   n

Nazywają to 
„anti human 
stupidity 
module”.

REKLAMA
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Dzięki takim rozwiązaniom, 
w dobie kryzysu energetycz-
nego i inwestycji w zrówno-
ważony rozwój, Samsung 
wydłuża cykl życia produk-
tu, ogranicza znacząco ilość 
kabli i  zasilaczy, a  poprzez 
zwiększenie rozdzielczości 
ekranu umożliwia zmniejsze-
nie liczby monitorów w fi rmie. 
W miejsce dwóch 24-calowych monitorów 
Full HD, które stoją obok siebie, wystarczy 
jeden większy ekran.

Wsparcie dla mniejszych 
partnerów
Warto podkreślić, że nasza strategia w ka-
nale sprzedaży pozostaje bez zmian. W II 
kw. 2022 r. zaprezentowaliśmy nową od-
słonę programu partnerskiego i na razie nie 
planujemy dalszych modyfi kacji. Na pewno 
zachowamy jego dotychczasową konwen-
cję: prostotę, transparentność i przyjazną 
obsługę zarówno przed, jak i posprzedażną. 
W 2023 r. na pewno zainwestujemy w na-
sze relacje z partnerami specjalizującymi 
się w sprzedaży B2B. W tym celu po raz ko-
lejny powiększamy poświęcony im zespół. 
Dwóch obecnych PAM-ów będzie w pełni 
odpowiadać za partnerów certyfi kowanych, 
jeszcze mocniej wspierając ich w sprzeda-
ży projektowej. Pozwoli to na sprawniejszy 
dobór sprzętu, szybszą reakcję na zapytania 
o wyceny i lepsze wparcie w ramach kwar-
talnych spotkań szkoleniowych. Będzie 
również miejsce na spotkania i rozmowy 
z klientem końcowym, który może na każ-
dym etapie projektu liczyć na wsparcie pra-
cownika Samsung Electronics i korzystać 
z nowo otwartego show roomu w Warsza-
wie przy ul. Postępu 14.

Kolejna osoba, która dołączyła do nasze-
go zespołu B2B będzie odpowiedzialna za 

partnerów, którzy jeszcze z nami nie współ-
pracowali, bądź kupują nieregularnie, na 
przykład typowo projektowo. To szansa dla 
mniejszych fi rm lub takich, w których redy-
strybucja sprzętu IT nie stanowi podstawy 
działalności, a jedynie potrzebę sprostania 
okazjonalnym oczekiwaniom klientów (co 
ma miejsce na przykład w przypadku soft-
ware developerów). 

W normalnym układzie wspomniani wy-
żej partnerzy znajdują się „poza radarem” 
dużych producentów IT, a co za tym idzie 
ubieganie się o specjalne warunki może być 
dla nich utrudnione, czy wręcz niemożliwe. 
My chcemy, aby każdy miał równe szanse 
i fi rmy, które z zasady mają inną specyfi kę 
i niekoniecznie znają się na sprzęcie, mogły 
liczyć na rzeczowe wsparcie produktowe 
oraz cenowe. Pozwoli im to profesjonalnie 
obsłużyć klienta i rozwijać przy tym dodat-
kowe kompetencje. 

Wiele wskazuje na to, że w  no-
wym roku utrzyma się trend 
spadkowy na rynku monitorów, 

zwłaszcza w pierwszym półroczu. Nato-
miast po wakacjach można spodziewać się 
delikatnego odbicia. Jednak z uwagi na fakt, 
że Samsung jest znany z dobrego planowa-
nia, a polski rynek został przez nas bardzo 
dobrze zmapowany, z dużą dozą optymizmu 
patrzymy w przyszłość. 

W przypadku gamingu przewidujemy 
stabilny wzrost w segmencie konsumenc-
kim premium, w który nadal będziemy in-
westować. Wychodzimy z  założenia, że 
nawet w najgorszych czasach ludzie będą 
poszukiwać rozrywki. Spodziewamy się, 
że serwisy streamingowe będą ponownie 
okupowane przez subskrybentów, co zwięk-
szy grupę potencjalnych użytkowników 
Smart Monitora. Model ten służy zarówno 
do pracy, jak i zabawy dzięki rozbudowa-
nemu menu znanemu z telewizorów Smart 
na platformie Tizen.

Widzimy również duży potencjał w seg-
mencie biznesowym, zarówno w przypadku 
średnich, jak i dużych organizacji. Koniecz-
ność wymiany sprzętu i  rozbudowa hot 
desków, czyli części wspólnych dla pracow-
ników hybrydowych, stwarza przestrzeń 
do wzrostu sprzedaży naszych monitorów 
zintegrowanych, czyli takich, które mają 
wbudowaną stację dokującą do laptopa. 

Obecnie, gdy ludzie nie są już przywiązani 
do biurka w fi rmie i korzystają z niego tylko 
2–3 razy w tygodniu, monitory zintegrowa-
ne doskonale wpisują się w potrzeby klien-
tów. Dzięki zunifi kowanemu złączu USB 
typu C ułatwiają współpracę z komputera-
mi różnych marek bez konieczności doku-
powania zewnętrznej stacji dokującej.

Z punktu widzenia Samsung Electronics nadchodzące 
miesiące to szansa na rozwój w segmencie monitorów 
dla graczy oraz biznesowych. W tym celu zwiększamy 
wsparcie dla partnerów B2B.

ADVERTORIAL

2023: 

Jacek Klee  
Autor sprawuje funkcję 

Senior Sales Managera w polskim oddziale 
Samsung Electronics.   

czas na najmniejszych 
    partnerów 
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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. 

Czy kiedyś 
czeka nas 

blackout bez 
rakiet? 

Wdawniejszych latach zużycia 
wody się nie mierzyło, a jeżeli 
już to w ramach całego budyn-

ku. Od 2000 roku rozpoczęto w pionach 
wodnych w mieszkaniach instalowanie 
indywidualnych wodomierzy ZW (zim-
nej wody) i CW (ciepłej wody) oraz cie-
płomierzy CO. W  nowych budynkach 
wodomierze i ciepłomierze instalowano 
w szafach na klatce schodowej. Według 
tych pomiarów zaczęto rozliczać zużycie 
ZW i CW w m3 oraz po zsumowaniu ilości 
ścieków, a także CO w GJ. Jako urządze-
nia pomiarowe muszą być one legalizowa-
ne (wymieniane) co 5 lat bez względu na 
wartość liczydła, co według mnie ma ma-
ły sens. Podbijane są tylko koszty wymia-
ny i tysiące dobrych wodomierzy ląduje 
na śmietniku. Dla zdjętego wodomierza 
legalizacja jest ważna tylko 2 lata.

Tutaj pojawiają się pytania ze sfery 
RODO. Czy stałe monitorowanie zuży-
cia wody nie jest równoznaczne z groma-
dzeniem danych osobowych mieszkańca/
mieszkańców – ich sposobu życia, termi-
nów (nie)obecności w lokalu, itp. W jed-
nej z gmin spółka wodna przekazała spółce 
oczyszczania informacje o zużyciu wody 
w domach, a ta na tej podstawie zażądała 
zmian liczby osób w deklaracji śmieciowej, 
przyjmując zużycie 7m3/osobę. 

Podjąłem temat wodomierzy w związku 
z rozliczeniem zużycia CW i ZW za I po-
łowę 2022 roku. Nagle okazało się, że wła-
śnie zdjęty wodomierz CW pokazywał 
znacząco wysokie zużycie, niepropor-
cjonalne do poprzednich odczytów. Do-
kładniejsza analiza wykazała, że 9 (co pół 
roku) poprzednich odczytów tego wodo-
mierza było nieprawidłowych – znacznie 
zaniżonych nawet z uwzględnieniem ni-
skiego zużycia spowodowanego małym 
wykorzystywaniem tego lokalu z powodu 

pandemii. Złożona reklamacja do fi rmy 
rozliczającej niestety nie wyjaśniła przy-
czyn nieprawidłowych odczytów. Nie by-
li w stanie stwierdzić czy to wodomierz 
działał nieprawidłowo czy też system od-
czytu. Obecnie zdjęty wodomierz trafi ł do 
ekspertyzy. A właściciel lokalu póki co nie 
ma szansy na wyjaśnienie i zweryfi kowa-
nie wysokości znacznej dopłaty.

W  maju 2021 pojawił się w  ustawie 
o efektywności energetycznej nakaz zain-
stalowania do 1 stycznia 2027 wodomierzy 
ZW i CW oraz ciepłomierzy podłączonych 
do systemu zdalnego odczytu w celu moż-
liwości kontrolowania na bieżąco zużycia 
zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewania. 
Odczyt ten może być prowadzony trans-
misją radiową przez inkasenta chodzącego 
koło budynku lub poprzez internet. 

Wobec przewidywanych braków wody 
oraz paliw do ogrzewania wody zapewne 
jeszcze przed 2027 rokiem zostaną wyda-
ne nowe przepisy nakazujące montowanie 
wodomierzy i ciepłomierzy z możliwo-
ścią odcinania przepływu wody według 
zdalnego rozkazu, na przykład po prze-
kroczeniu przez użytkownika ustalonego 
wcześniej limitu zużycia. Tym samym te 
małe urządzenia staną się urządzeniami 
internetu rzeczy sterowanymi przez tele-
informatyczne aplikacje kontroli dystry-
bucji wody ZW i CW. 

Ale pojawia się niepokój. W przypadku 
masowo montowanych w Anglii liczni-
kach energii, produkowanych w Chinach, 
zaczęto podejrzewać, że mają wmontowa-
ny wyłącznik, który ma odłączyć prąd na 
sygnał radiowy wysłany przez  – no wła-
śnie – kogo? O skutkach takiego wyłącze-
nia trudno spokojnie myśleć – blackout bez 
rakiet. A jeżeli również w nowych wodo-
mierzach rodem z… będzie taka utajnio-
na funkcja?

Teleinformatyczne

Jest takie urządzenie, dotychczas analogowe, ale już z odczytem teleinforma-

tycznym, które znajduje się (prawie) w każdym mieszkaniu oraz biurze. 

Co to jest? Wodomierz – i o nim jest ta historia.
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CYFROWE 
miejsce pracy 

W2023 r. pojęcie „cyfrowe miej-
sce pracy” brzmi trochę jak 
„akwen wodny” czy „sędziwy 

starzec”. W obecnych czasach ciężko so-
bie wyobrazić biurko bez komputera lub 
pracownika pozbawionego smartfona i do-
stępu do internetu. Cyfryzacja wdziera się 
we wszystkie obszary naszego życia – pry-
watnego i zawodowego, a proces ten nabrał 
tempa w czasie pandemii.

– Według wcześniejszych prognoz eksper-
tów zmiany, jakie dokonały się w tej materii 

w ciągu ostatnich dwóch lat, były przewi-
dziane na co najmniej dekadę. Potrzeba 
dalszego wspierania cyfryzacji i pracy hy-
brydowej stanie się kluczowym czynnikiem 
dalszego wzrostu wielu przedsiębiorstw. 
Transformacja dotknęła każdego, nawet 
tych, którzy pierwotnie sądzili, że cyfryza-
cja nie jest dla nich istotna – mówi Tomasz 
Ciesielski, Enterprise Channel Sales Ma-
nager/Business Unit Manager w AB.

Digitalizacja miejsc pracy wychodzi na 
przeciw potrzebom dwóch pokoleń: mil-

lenialsów i wchodzącego dopiero na rynek 
pracy pokolenia Z. Obie grupy aktywnie 
korzystają z osiągnięć technologicznych, 
a wiedzę czerpią przede wszystkim z in-
ternetu, za pomocą którego komunikują się 
z otaczającym ich światem. 

Wraz z postępującą cyfryzacją, zmienia 
się sposób jej postrzegania – nawet najnow-
sze modele laptopów stojące na fi rmowych 
biurach niekoniecznie oznaczają, że mamy 
do czynienia z cyfrowym miejscem pracy. 
Specjaliści widzą to inaczej. Według termi-
nologii branżowej pod tym pojęciem kryje 
się struktura technologiczna zarządzają-
ca i kontrolująca elementy zasobów IT or-

w rytmie zmian
Postęp technologiczny sprawia, że pracownicy ko-

rzystają z coraz większej liczby technologicznych 

nowinek. Choć to pozytywna tendencja, niesie ze sobą 

pewne zagrożenia, takie jak chociażby chaos związany 

z obsługą i zarządzeniem sprzętem oraz aplikacjami.

n Wojciech Urbanek 

nMarcin Cichecki, Sales Director, Stovaris
Obecnie największą przeszkodę 

przy wdrożeniach cyfrowego miej-

sca pracy stanowi opór pracowni-

ków przed zmianą oraz potrzeba 

poprawnego wykonywania działań 

i obowiązków związanych z bezpie-

czeństwem. Naszym zdaniem istnieje du-

że pole do optymalizacji cyfrowego miejsca pracy. 

Należy rozszerzyć je o niezbędne, profesjonalne i er-

gonomiczne peryferia oraz specjalistyczne oprogra-

mowanie poprawiające efektywność pracy. Niestety, 

fi rmy często są zamknięte na nowe technologie i nie-

specjalnie chcą inwestować w bezpieczne cyfrowe 

miejsca pracy. 

Zdaniem specjalisty  

nBogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Europę Środkową, 
Matrix42
Na polskim rynku dostrzegamy zwiększone zaintereso-

wanie systemami do zarządzania cyfrowym miejscem 

pracy. Liczymy na to, że dobra passa zostanie podtrzy-

mana w bieżącym roku. Do czynników napędzających 

popyt na tego typu rozwiązania należy dążenie przedsię-

biorców do zwiększenia wydajności pracy i zadowolenia pra-

cowników, jak też ułatwienie dostępu do zasobów fi rmowych i podniesie 

stopnia bezpieczeństwa. Część świadomych integratorów lubi wdrażać 

takie projekty ze względu na ich niekończącą się obsługę w dostosowy-

waniu do aktualnych potrzeb klienta, w tym integracji nowych aplikacji 

z platformami do zarządzania z cyfrowym miejscem pracy. To projekty 

gwarantujące integratorowi długofalową współpracę z klientem. Niestety, 

większość integratorów myśli w kategoriach „tu i teraz”. 

28_30_CRN_01_2023 digital workspace.indd   28 16.01.2023   17:16:30



CRN nr 1/2023 29

ganizacji, w tym aplikacje, dane i punkty 
końcowe. Cyfrowe miejsce pracy zapewnia 
również użytkownikom dostęp do aplika-
cji w dowolnym czasie, miejscu i z każdego 
urządzenia, niezależnie od tego czy apli-
kacje znajdują się w środowisku lokalnym, 
czy też chmurach publicznych różnych 
dostawców. 

Platformy typu „digital workplace” ofe-
rują między innymi: VMware, Microsoft, 
Citrix czy Meta. Wdrożenie tej klasy roz-
wiązań powinna poprzedzić dogłębna ana-
liza, a także opracowanie strategii, która 
zdefi niuje cele biznesowe i procesy po-
trzebne do ich osiągnięcia.

– Digital workplace jest pierwszym kro-
kiem do stworzenia cyfrowej organizacji, 
a  to proces skomplikowany, wymagający 
wielopoziomowej współpracy. W dobie róż-
norodności systemów ERP, ECM, CRM czy 
komunikatorów warto wiedzieć, jakie cele 
właściwie powinni osiągać pracownicy, ja-
ki mamy na to budżet, a dopiero potem do-
bierać odpowiednie do tego celu narzędzia 
– mówi Marcin Germel, Key Account Ma-
nager w S&T. 

Dobre prognozy 
Transformacja cyfrowa to proces ciągły, 
gdyż fi rmy cały czas doposażają istniejące 
rozwiązania IT bądź wdrażają zupełnie no-
we produkty i usługi. Taki stan rzeczy pro-
wadzi do nieustannego rozwoju cyfrowych 
miejsc pracy. Według Grand View Research 
globalne przychody w  tym 
segmencie rynku będą rosnąć 
w latach 2022–2030 w tem-
pie 22 proc. rocznie. (w 2030 r. 
mają sięgnąć 166,27 mld dol.). 
Przy czym prymusem ma 
być branża produkcyjna (ze 
względu na wdrożenia zauto-
matyzowanych systemów i  automatyki), 
gdzie średni wzrost nakładów na cyfrowe 
miejsce pracy wyniesie w badanym okresie 
25,2 proc. 

Analitycy Grand View Research wymie-
niają trzy czynniki, które przyczynią się do 
tworzenia i rozbudowy cyfrowych miejsc 
pracy. Przedsiębiorstwa w najbliższych la-
tach będą kłaść duży nacisk na rozwój inte-
ligentnych miejsc pracy, poza tym zwiększą 

wykorzystanie chmury obliczeniowej oraz 
cyfrowych narzędzi dla użytkowników koń-
cowych. Zdaniem rodzimych ekspertów 
globalne wyniki nie powinny w zasadniczy 
sposób odbiegać od światowych trendów. 
AB ocenia, że Polska jest na fali wznoszącej, 
a cyfryzacja ma w naszym kraju duży po-
tencjał do wykorzystania, na czym zyskają 
dostawcy oraz integratory działający w seg-
mencie „digital workplace”. 

Również producenci zauważają wzrost 
zainteresowania obszarem cyfrowego miej-
sca pracy, zarówno ze strony partnerów, jak 
i klientów końcowych. 

 – Z punktu widzenia produktowego to nie 
tylko sprzedaż i wdrażanie oprogramowa-
nia związanego z udostępnianiem wirtual-
nych pulpitów i zarządzania urządzeniami. 
To także tworzenie komplementarnych 

rozwiązań bazujących na 
bezpiecznym dostępie do da-
nych, analizie zagrożeń i auto-
matyzacji – podkreśla Agata 
Dokurno, Senior Channel Ma-
nager w VMware. 

VMware odnotowuje też 
wzrost liczby klientów de-

cydujących się na uruchamianie tego typu 
środowisk w chmurze publicznej. Wybór 
tej opcji pozwala rozbudowywać platformę 
wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa, czy też 
dostosować ją do sezonowości pracy. 

Jednym z największych wyzwań, doty-
czycym również polskich fi rm, jest nadmiar 
aplikacji używanych przez klientów bizne-
sowych. Z badań przeprowadzonych przez 
Asana wynika, że przeciętny pracownik 

Nie brakuje 
głosów 
potępiających 
metawers. 

nSebastian Antkiewicz, Products & Solutions, 
Senior Manager, Dell Technologies

Nieodzownym elementem tworzącym cyfrowe 

miejsce pracy jest odpowiednie narzędzie, które in-

tegruje kontrolę dostępu oraz zarządzanie aplikacja-

mi i punktami końcowymi na wielu platformach. Bez 

tego nie jesteśmy w stanie zapanować nad rozproszonym 

środowiskiem pracy. Ważne jest też rozwiązanie chroniące urządzenia 

końcowe przed oprogramowaniem ransomware, ingerencją w usta-

wienia czy chociażby zapobiegające błędom ludzkim, jak otwieranie 

wiadomości z wirusem. Naturalnie nic nie zastąpi interakcji mię-

dzyludzkiej, aczkolwiek kluczową rolę pełnią również odpowiednie 

systemy do komunikacji, aby nasze spotkania miały jak najbardziej in-

kluzywny charakter. 

n Tomasz Ciesielski, Enterprise Channel Sales 
Manager/Business Unit Manager, AB
Poziom wdrożenia cyfrowego miejsca 

pracy zależy od polityki danej fi rmy w za-

kresie rozwoju cyfryzacji, środowiska i jej 

potrzeb, wielkości przedsiębiorstwa czy 

doświadczeń pracowników w tym zakresie. 

Ze względu na to, że każdą z sytuacji należałoby 

rozpatrywać indywidualnie, czynniki technologiczne, psy-

chologiczne albo fi nansowe będą odgrywać mniejszą lub 

większą rolę. Czynnik psychologiczny stanowi czasami ba-

rierę, a może się objawiać chociażby mniejszym zaufaniem 

do pracownika, w takim rozumieniu, że „praca z domu jest 

nieproduktywna”. Z tego względu, w mojej ocenie najzdrow-

szy jest system hybrydowy. 
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może przełączać się pomiędzy dziesięcio-
ma aplikacjami nawet 25 razy dziennie. To 
nie tylko obniża jego wydajność, ale też spra-
wia, że może przeoczyć istotne informacje. 
Jednym ze sposobów na uporządkowanie 
tego chaosu jest unifikacja środowiska pra-
cy bazując na platformach typu workplace. 

Biuro po pandemii 
Pandemia zweryfikowała sposób postrze-
gania cyfrowego miejsca pracy. Z jednej 
strony przekonała do cyfryzacji nawet naj-
bardziej opornych przedsiębiorców, zaś 
z drugiej obnażyła niedociągnięcia istnie-
jących rozwiązań. Warto je dopracować, 
tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, 
iż przyszłość należy do hybrydowego mo-
delu pracy. Według ankiety przeprowadzo-
nej przez Pracuj.pl zdalne lub hybrydowe 
zatrudnienie wybrałoby 86 proc. respon-
dentów, z czego 27,5 proc. chciałoby działać 
wyłącznie poza biurem. 
Warto dodać, że osoby z grup wiekowych 
18–24 oraz 25–34 częściej od tych z grup 35–
44 oraz 45–65 zaaplikują do firm pracują-
cych wyłącznie zdalnie. Natomiast 83 proc. 
respondentów biorących udział w badaniu 
VMware’a przyznaje, że odczuwa większą 
satysfakcję z pracy, jeśli może wykonywać ją 
z dowolnego miejsca. Co ciekawe, ta przytła-
czająca większość musi mierzyć się ze staro-
modnym podejściem swoich przełożonych 
– dwóch na trzech pracodawców wierzy, że 
miejscem innowacji i efektywności jest biu-
ro. Dane opublikowane przez VMware’a po-
kazują, że szefowie firm często działają po 
omacku. Kierownictwo namawia pracowni-
ków, aby powrócili do biur z nadzieją, że po-
prawi to innowacyjność i produktywność. 
Póki co, niecałe 40 proc. respondentów ba-
dania VMware dysponuje 
odpowiednimi formalnymi 
miernikami pozwalający-
mi zmierzyć wpływ polityki 
miejsca pracy na poziom in-
nowacyjności personelu. 

Choć ostatnimi czasy bar-
dzo często słyszy się o  za-
letach pracy w  czterech 
własnych kątach, to spędza-
nie czasu w biurze też ma swoje plusy. Wy-
starczy wymienić chociażby bardzo szybkie 
przekazanie informacji, bez konieczno-
ści wysyłania mejla bądź dzwonienia, czy 
kwestie towarzyskie –  podczas przerwy 
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można porozmawiać o dzieciach, obejrza-
nym filmie czy weekendowym wyjeździe 
nad morze. Bezpośrednie spotkania twarzą 
w twarz zwiększają kompetencje w zakresie 
rozumienia innych ludzi i przyczyniają się 
do przepływu energii pomiędzy członkami 
zespołu, co w terminologii anglojęzycznej 
określa się jako „team spirit”. 

Pracodawcy muszą zatem zaprojektować 
cyfrowe miejsca pracy w taki sposób, aby 
umiejętnie połączyć walory pracy zdalnej 
i biurowej. Nie jest to łatwe – co znakomi-
cie uwidoczniła pandemia. Choć początko-
wo Zoom czy Microsoft Teams wydawały 
się być świetnym pomostem łączącym pra-
cowników rozsianych po różnych lokaliza-
cjach, to nienaturalne interakcje społecznie 
i nadmierna liczba spotkań wideo zaczęły 
coraz bardziej nużyć uczestników. 

Fizyczne biura pozwalają lepiej budo-
wać relacje ze współpracownikami aniże-
li wirtualne spotkania. Jednak nie brakuje 
osób wychodzących z założenia, że nieba-

wem te różnice zaczną się 
zacierać, do czego ma się 
przyczynić metawers. Do-
stawcy nowoczesnych, wir-
tualnych zestawów planują 
je optymalnie przystoso-
wać do pracy w zespołach 
hybrydowych. Wśród ofe-
rowanych funkcji wkrótce 
znajdzie się opcja przeglą-

dania modeli 3D czy rzeczywistość miesza-
na, umożliwiająca pracownikom lokalnym 
i zdalnym dziłać we wspólnej przestrzeni. 

W teorii wygląda to nieźle, jednakże oso-
by, które testowały tego typu platformy 

zwracają uwagę na liczne niedociągnię-
cia. Już samo przygotowanie do wirtual-
nego spotkania stanowi spore wyzwanie 
– ładowanie zestawu słuchawkowego trwa 
ponad dwie godziny, do tego dochodzą kwe-
stie związane z jego połączeniem z aplikacją 
na smartfonie, utworzenie konta i przej-
ście przez długą serię uwierzytelnień. Na-
tomiast, aby uniknąć zderzenia z pobliską 
ścianą lub fotelem, użytkownicy muszą rów-
nież skonfigurować laserową chmurę punk-
tów 3D, która pojawia się, gdy zbliżają się do 
ustalonych granic pomieszczenia. Nasuwa 
się zatem pytanie, czy warto inwestować ty-
le czasu, aby połączyć się na pół godziny? 

– Jesteśmy dopiero na początku długiej 
drogi i jest za wcześnie, żeby oceniać, ja-
ki będzie realny wpływ na funkcjonowanie 
cyfrowego miejsca pracy. Postępy w tech-
nologiach wirtualnej rzeczywistości będą 
oznaczać bardziej wciągające i  użytecz-
ne przestrzenie do zabawy i spotkań, a no-
we technologie rozszerzonej rzeczywistości 
oraz hologramów stworzą środowiska, które 
płynnie łączą świat cyfrowy ze światem fi-
zycznym – mówi Paweł Berus, Business Unit 
Manager w Dell Technologies. 

Na pewno można przekonać ludzi, aby 
przeszli do wirtualnej rzeczywistości i za-
grali w Batmana. Jednak trudno będzie ich 
namówić do wydania 400 dol. na zestaw słu-
chawkowy, tylko po to, żeby spędzać życie 
w ( jakby na to nie patrzeć) nudnym i ponu-
rym wirtualnym biurze. W przestrzeni pu-
blicznej nie brakuje głosów potępiających 
metawers. Zdaniem profesora Andrzeja Zy-
bertowicza ta idea jest próbą wciągnięcia 
miliardów ludzi na teren, gdzie w zamian za 
iluzję wolności i kreatywności, zostają emo-
cjonalnymi i intelektualnymi inwalidami.  n

 
n  Michał Kamiński, Network Operations Center and Help Desk Team Leader, S&T
W obecnych realiach większość firm już samodzielnie wdrożyła mniej lub bardziej 

zaawansowane rozwiązania do pracy w środowisku cyfrowym: skrzynki e-mail, plat-

formy do zarządzania projektami, komunikatory, narzędzia do współpracy czy wide-

okonferencji, a także do zarządzania czasem. Nie zawsze są one jednak idealne pod 

kątem użytkowania czy cyberbezpieczeństwa. Integratorzy nie muszą już przeko-

nywać, że warto stworzyć cyfrowe miejsce pracy – natomiast wciąż mają spore pole 

do popisu, jeśli chodzi o poprawienie bezpieczeństwa czy integracji istniejących już 

rozwiązań. Jako integrator często spotykamy się chociażby z takim wyzwaniem, że 

klienci nie doceniają wagi posiadania sprawnego helpdesku IT w cyfrowym miejscu 

pracy. W tym dziale często zatrudnia się niedostateczną liczbę wykwalifikowanych 

specjalistów, którzy do tego zajęci są innymi, priorytetowymi sprawami.

Zdaniem integratora

Pandemia 
zweryfikowała 
postrzeganie 
cyfrowego miejsca 
pracy.
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ce produktywność i bezpieczeństwo. Dzięki 
wbudowanej funkcji Enterprise Single Sign-
-On (SSO) pracownicy mogą się bezpiecz-
nie uwierzytelniać, zaś Device & Access 
Control umożliwia zapobieganie niepożą-
danemu dostępowi i wyciekowi danych, na 
przykład za pośrednictwem pamięci USB. 
W przypadku incydentu bezpieczeństwa, 
moduł Secure Audit umożliwia administra-
torom ograniczenie jego przyczyny i skut-
ków, zgodnie z zasadą podwójnej kontroli. 
Z kolei Insight Analysis to mechanizm, któ-
ry pozwala na wizualizację danych i podej-
mowanie właściwych decyzji na podstawie 
ogromu informacji zbieranych z innych roz-
wiązań Matrix42.

nagement w jednym rozwiązaniu Unifi ed 
Endpoint Management. Umożliwia ono 
administrowanie urządzeniami końcowy-
mi w centralnym interfejsie, a  także ich 
wszechstronne zabezpieczanie, z uwzględ-
nieniem kontekstu biznesowego.

W  modelu DWM bardzo ważny jest 
aspekt uczenia się w celu zautomatyzo-
wania jego działania. Dla przykładu, gdy 
podczas uruchamiania wykorzystywanej 
codziennie aplikacji biznesowej pojawia 
się komunikat o błędzie, wydarzenie to jest 
zgłaszane przez pracowników. Gdy dział 
IT ustali, że przyczyną jest zainstalowana 
nieaktualna wersja aplikacji, wpisuje ją na 
listę oprogramowania przeznaczonego do 
automatycznego aktualizowania za pomo-
cą dystrybuującego w automatyczny sposób 
łatki  rozwiązania Secure Unifi ed Endpoint 
Management. Celem jest, aby podobny pro-
blem nie wystąpił już w przyszłości. 

Fundamentem modelu Digital Work- 
space Management w portfolio Matrix42 
jest cyfrowa platforma Digital Workspace 
Platform. Staje się ona centrum udostęp-
niania zasobów i obejmuje swoim zasię-
giem wszystkie posiadane przez klienta 
środowiska, pozwala na tworzenie i dosto-
sowywanie procesów biznesowych do aktu-
alnych potrzeb fi rmy, zapewnia odpowiedni 
poziom integracji i wymiany danych pomię-
dzy systemami. Odbywa się to za pomocą 
dwóch działających w  każdej nowocze-
snej przeglądarce modułów – bazującego 
na mechanizmie low-code SolutionBuil-
der (widoki i logika) oraz Workfl ow Studio 
(procesy i automatyzacja). 

Dodatkowo, klient wraz z Digital Work-
space Platform otrzymuje również wybrane 
moduły z portfolio Matrix42, zapewniają-Fo
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Firmy w  trakcie swojej działalności 
wdrażają wiele różnych, odizolowa-
nych rozwiązań, których celem jest 

zaspokajanie poszczególnych potrzeb biz-
nesowych. Na przestrzeni ostatnich lat za-
uważono jednak, że zgromadzone w ten 
sposób dane mają dużą wartość, ale aby 
zacząć czerpać z niej korzyści, należy zin-
tegrować przechowujące je silosy, zagrego-
wać informacje, a następnie poddać analizie 
i wyciągnąć wnioski. Taka fi lozofi a działania 
przyświeca fi rmie Matrix42, która wszyst-
kie swoje produkty projektuje tak, aby by-
ły zgodne z koncepcją Digital Workspace 
Management (DWM).

Przykładem zastosowania takiego podej-
ścia jest połączenie usług Client Lifecycle 
Management oraz Enterprise Mobility Ma-

Oferta Matrix42 zbudowana jest wokół koncepcji Digital 
Workspace Management, która zapewnia głęboką integrację
i optymalizację różnych fi rmowych obszarów związanych
z IT. Przekłada się to na znaczny wzrost ich efektywności 
oraz wydajności, a także ułatwia planowanie działań zarząd-
czych na przyszłość. 
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zarządzanie cyfrowym stanowiskiem pracy

Kontakt dla partnerów:
Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42

bogdan.lontkowski@matrix42.com

Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny, Matrix42

Moduły rozwiązania 
Digital Workspace Platform 
n  Application Control, DLP, NextGen 

Antivirus

n  Low-code SolutionBuilder

n  Device and Access Control

n  Endpoint Detection and Remediation 

(EDR)

n  Seamless Anywhere Encryption 

n  Pre-Boot Authentication (PBA)

n  Enterprise Single Sign-On

n  Insight Analytics & Secure Audit

n  Workfl ow Studio

n  Enterprise Service Management and 

CMDB

n  Software Asset Management and 

Asset Management

n  Łącza do rozwiązania SUEM Solution
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tywnych zjawisk (wojna, infl acja, rosną-
ce koszty pracy, ryzyko recesji), jednak 
przeważa przekonanie, że dystrybucja IT 
przejdzie w dobrej kondycji przez trudny 
w gospodarce (na to się zanosi) rok 2023. 
Co więcej, przewiduje się, że spowolnie-
nie będzie wręcz katalizatorem inwestycji 
w IT, gdyż przedsiębiorstwa potrzebują 
rozwiązań informatycznych, by zwięk-
szyć odporność biznesu, przewagę kon-
kurencyjną czy też optymalizować koszty. 

– Cyfryzacja społeczeństw trwale zwięk-
szyła popyt na sprzęt i usługi IT, zarówno 
instytucjonalny, jak i konsumencki. Nie-
stabilność otoczenia podmiotów gospodar-
czych dodatkowo zwiększa ten popyt, gdyż 
dzięki rozwiązaniom IT mogą optymalizo-
wać bazę kosztową i zdobywać przewagi 
konkurencyjne – uważa Zbigniew Mądry, 
wiceprezes AB.

Na długoterminowy potencjał wzrostu 
branży cyfrowej, którego nie powstrzyma 
nawet spowolnienie gospodarcze, wska-
zują przytaczane przez wrocławskiego 
broadlinera dane dotyczące wydatków na 
IT w Polsce i na rynkach europejskich. Po-
kazują one nadal spory dystans, jaki dzie-
li nasz kraj od najbardziej rozwiniętych 
rynków. Otóż według danych za 2021 r. 
średnie wydatki na IT na osobę (per ca-
pita) w Polsce wyniosły 158 dol., podczas 

gdy w przypadku Europy Zachodniej by-
ło to 200 dol. 

Co ciekawe, dysproporcja wobec li-
derów Starego Kontynentu jest jeszcze 
wyższa. Przykładowo, w  Niemczech 
średnia sięgnęła 257 dol., podczas gdy 
w Szwajcarii aż 489 dol. per capita. Za-
tem dystans Polski wobec przeciętne-
go unijnego poziomu to około 25 proc., 
a do Niemiec brakuje ponad 60 proc. (nie 
wspominając już o takim ewenemencie, 
jakim jest Szwajcaria). 

Tak czy inaczej, przewiduje się, że wy-
datki na polskim rynku będą zmierzać 
w kierunku unijnej średniej (która za-
pewne też będzie rosnąć), co oznacza 
kolejne lata zwiększających się polskich 
wydatków na infrastrukturę IT. Tego 
zdania są między innymi analitycy z Do-
mu Maklerskiego Banku Ochrony Środo-
wiska. W 2023 r. „powinien się utrzymać 
solidny popyt na sprzęt IT zważywszy 
na przyspieszenie cyfryzacji w różnych 
działach gospodarki, rozwój e-commer-
ce oraz cyfrowych usług publicznych 
i usług w chmurze. Dodatkowo mierzą-
ce się z rosnącą infl acją spółki szukające 
oszczędności na większą skalę inwestują 
w obszar IT w celu optymalizacji kosztów 
operacyjnych” – stwierdza DM BOŚ w re-
komendacji dla Actionu z listopada ub.r. 

Zdaniem dystrybutorów trudna sytuacja gospodarcza 
będzie raczej zwiększać, niż hamować inwestycje w infra-
strukturę IT, chociaż najpewniej ucierpi sprzedaż sprzętu. 

Po latach boomu w czasie pandemii, 
gdy sprzedaż w polskiej dystrybu-
cji rosła nawet o 30 proc. rok do ro-

ku, dynamika tego segmentu rynku siadła. 
Co jednak nie oznacza, że jest źle. Wręcz 
przeciwnie, wyniki dużych graczy wska-
zują, że popyt jest nadal wyraźnie więk-
szy, niż przed 2020 r., a obroty w ostatnich 
miesiącach nadal rosły. Przykładowo, 
w III kwartale ub.r. sprzedaż AB na pol-
skim rynku wzrosła o 22 proc. rok do ro-
ku, do poziomu 2,29 mld zł. W przypadku 
NTT System wyniki też okazały się wyż-
sze niż w poprzednim roku, choć w mniej-
szej skali, o 8 proc., sięgając 303,7 mln zł. 

Natomiast według Contextu przychody 
na całym polskim rynku dystrybucji w III 
kw. 2022 r. zwiększyły się o 17,4 proc. r/r 
i był to kwartał najwyższego wzrostu 
sprzedaży w ub.r. (w I kw. wyniósł on 
6 proc. r/r, w II kw. 12,2 proc. r/r). Jednak 
w IV kw. 2022 r., gdy widać było symptomy 
spowolnienia gospodarczego, dystrybuto-
rzy w kraju wyszli już tylko na niewielki 
plus (1,4 proc. r/r). 

Trudno natomiast prognozować, ja-
ki okaże się bieżący rok, czego nie uła-
twia, rzecz jasna, wyjątkowo niepewna 
sytuacja w  polityce i  gospodarce. Dys-
trybutorzy przyznają, że w ich otoczeniu 
biznesowym następuje kumulacja nega-
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Przewiduje się, że w 2023 r. ograniczenie 
popytu będzie widoczne przede wszyst-
kim w przypadku urządzeń końcowych, 
takich jak smartfony czy komputery, gdzie 
trzeba liczyć się nawet z dwucyfrowym 
spadkiem sprzedaży. Analitycy banku 
Credit Agricole w październiku ub.r. prze-
widywali na ten rok spadek sprzedaży 
hurtowej sprzętu ICT w Polsce o 8,9 proc. 
wobec 2022 r., za który prognozowano 
wartość obrotu w wysokości 
40,2 mld zł (-4,5 proc. rok do 
roku). Co jednak istotne, na-
dal są to poziomy dużo wyż-
sze niż przed pandemią (za 
2023 r. aż o 46,4 proc. wobec 
2019 r.). 
Wyraźnego dołka w bieżą-
cym roku można spodziewać 
się w  segmencie konsu-
menckim, natomiast inte-
gratorzy skoncentrowani na 
przedsiębiorstwach i sekto-
rze publicznym mają więcej powodów do 
optymizmu. 

– Przewidujemy spadek w sprzedaży de-
talicznej, stagnację lub lekki spadek dostaw 
dla kanału biznesowego, ale wzrost w prze-
targach publicznych – mówi Tadeusz Ku-
rek, prezes NTT System.

Dystrybutorzy wymieniają szereg roz-
wiązań, co do których spodziewają się 
wzrostu. Są to takie obszary jak cyber-
bezpieczeństwo, przetwarzanie brze-
gowe, Internet Rzeczy czy smart home. 
Przewiduje się, że praca hybrydowa na-
dal będzie powodować inwestycje w roz-
wiązania do komunikacji i współpracy, 
gdyż stały się one niezbędne do spraw-
nego funkcjonowania rozproszonych 
zespołów. Na popularności powinno zy-

skiwać także oprogra-
mowanie do zdalnego 
dostępu i zarządzania in-
frastrukturą IT. Według 
prognozy Gartnera dla 
regionu EMEA oprogra-
mowanie –  głównie dla 
przedsiębiorstw – to seg-
ment rynku, który będzie 
się cechował najwięk-
szym wzrostem obro-
tów w 2023 r. (+8,6 proc. 
rok do roku). Wydatki na 

oprogramowanie w chmurze będą stano-
wić już 34 proc. nakładów na software dla 
fi rm w regionie EMEA.

Należy się spodziewać, że w przyszłym 
roku powinna nadal postępować trans-
formacja dystrybucji oprogramowania 
do chmury, która w sytuacji dużej zmien-
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ności rynku, rozpowszechnienia pracy 
rozproszonej i dążenia do zmniejszenia 
inwestycji kapitałowych (CapEx), – na 
rzecz wydatków operacyjnych (OpEx) 
– zyskuje na popularności.  

– Sprzedaż na platformie chmurowej 
wpisuje się w potrzeby rynku, tzn. umożli-
wia skalowalność i dostosowanie licencji do 
bieżących potrzeb – podkreśla Zbigniew 
Mądry.

Z drugiej strony należy podkreślić, że 
w przypadku szeroko rozumianych roz-
wiązań as-a-service można spodziewać 
się podwyżek cen.

– W  obszarach produktowych, gdzie 
obowiązuje model usługowy, już widać 
wzrost cen i  będzie on w  przyszłym ro-
ku kontynuowany, ze względu na ogólny 
wzrost kosztów działania. Co do rozwiązań 
chmurowych wzrost kosztów będzie jeszcze 
większy, ze względu na dramatyczną pod-
wyżkę kosztów energii – uważa Marcin Ci-
checki, Sales Director w Stovarisie.

Warto dodać, że w tym roku globalnie 
spodziewany jest spory wzrost stawek za 
usługi chmurowe, ze względu na rosnące 
koszty dostawców. Canalys przewiduje, 
że w Europie ceny pójdą w górę średnio 
o 30 proc. Nie można wykluczyć, że część 
klientów ograniczy z tego powodu zaku-
py usług cloud, jednak trudno przy-

Dystrybutorzy 
wskazują na 
szereg rozwiązań, 
co do których 
spodziewają się 
wzrostu.
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puszczać, że podwyżki zatrzymają dalszy 
wzrost sprzedaży chmury oraz IT w mo-
delu „as-a-service”.

– Model usługowy, model wynajmu, 
już dużo wcześniej stawał się popularny, 
a obecnie też nie widzimy masowych re-
zygnacji z subskrypcji. Naszym zdaniem 
wynika to z faktu, że tego typu oprogramo-
wanie nie tylko podczas pandemii znacząco 
ułatwia wykonywanie codziennych zadań. 
Ludzie doceniają pomocne aplikacje, auto-
matyzację pewnych procesów, a dzięki te-
mu zaoszczędzony czas – mówi Zbigniew 
Mądry. 

Według danych TD Synnex 50  proc. 
europejskich integratorów w ciągu naj-
bliższego roku oczekuje wzrostu sprze-
daży usług w  modelu konsumpcyjnym 
(XaaS – wszystko jako usługa), a 74 proc. 
– usług zarządzanych. Z kolei Context 
przewiduje, że w europejskim sektorze 
dystrybucji największy wzrost sprze-
daży odnotują rozwiązania dla centrów 
danych. Spodziewana jest też większa 
sprzedaż infrastruktury sieciowej dla 
przedsiębiorstw, a także serwerów i pa-
mięci masowej (dzięki poprawie dostęp-
ności produktów). 

Wskazywane są też inne kategorie pro-
duktów, co do których można spodziewać 
się rosnącego zapotrzebowania. Cieka-
wym przykładem są zakupy UPS-ów do 
małych biur i home office. 

– Ostatnie półrocze pokazało, że rynek 
zasilaczy awaryjnych wśród odbiorców SO-
HO rośnie, a tendencja wzrostowa utrzy-
muje się. Wynika to z większej świadomości 
klientów na temat zagrożeń wynikających 
z braku stabilności sieci elektroenergetycz-
nych i całkowitego braku zasilania – mówi 
Zbigniew Mądry. 

RYNEK
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AB odnotowuje rosnące zaintere-
sowanie klientów końcowych kwestią 
oszczędności energii, jak też zapewnie-
niem stabilności zasilania, co jest związa-
ne oczywiście z coraz wyższymi cenami 
prądu, jak też z obawą blackoutów. Moż-
na zatem spodziewać się, że problemy te 
będą wpływać w większym stopniu na de-
cyzje o inwestycjach w IT.

Po wyhamowaniu w minionych latach, 
do szybkiego wzrostu powinien powrócić 
również rynek rozwiązań do monitorin-
gu. Z kolei rozwój sieci 5G ( jest szansa, 
że w 2023 r. zakończy się długo oczeki-
wana aukcja obejmują-
ca przydział operatorom 
kluczowych częstotliwo-
ści dla tej technologii), jak 
i chmury powinien sprzy-
jać sprzedaży systemów 
i urządzeń dla inteligent-
nego domu. 

Niestety są też ryzyka. 
Hamulcem inwestycji, 
zwłaszcza w sektorze pu-
blicznym, może być brak 
środków z Krajowego Pla-
nu Odbudowy. W budże-
cie komponentu transformacji cyfrowej 
KPO zablokowane jest póki co 4,9 mld 
euro grantów i pożyczek (ok. 23 mld zł), 
które mogłyby zasilić rynek do 2026 r. (do 
tego właśnie czasu trzeba wykorzystać te 
fundusze), a na inwestycje w digitalizację 
w różnych obszarach KPO przeznaczono 
łącznie około 35 mld zł (czyli jest to suma 
bliska rocznej sprzedaży sprzętu w pol-
skiej dystrybucji…).

Dystrybutorzy nie mają wątpliwości, że 
do najważniejszych obszarów inwesty-
cji w 2023 r. będzie należeć cyberbezpie-

czeństwo. Rosyjska inwazja na Ukrainę, 
związany z nią rosnący poziom ryzyka, 
jak też coraz większa świadomość zagro-
żeń, skłania organizacje do inwestowania 
w ochronę cyfrową. Według badania dla 
Sophosa z połowy ub.r. ponad połowa pol-
skich menedżerów i dyrektorów zauważa, 
że zainteresowanie cyberbezpieczeń-
stwem w ich firmach znacząco wzrosło 
po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

– Spodziewamy się dalszego wzro-
stu i popularyzacji dodatkowych narzę-
dzi zwiększających odporność organizacji 
– uważa Paweł Jurek, dyrektor ds. rozwo-

ju w Dagma Bezpieczeń-
stwo IT. Oczekiwany jest 
zwiększony popyt na roz-
wiązania EDR/XDR, NDR 
oraz zarządzane usługi 
bezpieczeństwa. 

Można też spodzie-
wać się, że w związku ze 
zmienną i niepewną sytu-
acją na rynku będzie rosło 
znaczenie wsparcia dys-
trybutorów dla partnerów, 
takiego jak większa ela-
styczność w dostosowaniu 

do specyficznych potrzeb integratorów, 
wsparcie w przetargach, pomoc w pre-
zentacjach dla klientów czy w rozwoju 
oferty w modelu chmurowym i usługo-
wym. Z ubiegłorocznego badania Context 
ChannelWatch wynika, że resellerzy wy-
soko oceniając wsparcie dystrybutorów 
(np. w takich kwestiach jak rozliczenia, 
dostępność produktów, portale dla klien-
tów, usługi łańcucha dostaw) oczekują 
większej pomocy w generowaniu leadów.

– W warunkach zmieniającego się rynku, 
kiedy nikt nie wie, jak rozwinie się sytuacja 
w roku 2023, stabilna relacja dystrybutora 
z resellerami jest czymś szczególnie cennym 
– podsumowuje Paweł Jurek. n

Według Contextu 
w europejskim 
sektorze dystrybucji 
największy wzrost 
sprzedaży odnotują 
rozwiązania dla 
centrów danych.

n  rozwiązania do komunikacji  

i współpracy 

n  cyberbezpieczeństwo

n  usługi chmurowe oraz  

IT w modelu usługowym

n  przetwarzanie brzegowe 

n  Internet Rzeczy

n  rozwiązania wspierające  

automatyzację procesów

n  smart home

Przykłady rozwiązań,  
które zdaniem dystrybutorów mają potencjał wzrostu sprzedaży w 2023 r.
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CRN Polska to także jedyny miesięcznik dla polskiego kanału sprzedaży IT 
oraz najchętniej odwiedzany portal dla resellerów, VAR-ów i integratorów.   

Dziękujemy za zaufanie! 

CRN Polska  najczęściej kopiowanym 
tytułem prasowym w branży IT!

Według badań renomowanego ośrodka 

badawczego Kantar Millward Brown 

prowadzonych w ramach standardu 

polskich badań czytelnictwa prasy 

i obejmujących około 5 tysięcy tytułów 

prasowych miesięcznik CRN znajduje 

się wśród 60 najczęściej kopiowanych 

tytułów prasowych w Polsce i jest 

w tym badaniu najwyżej notowanym 

pismem z branży IT.  

LAT
CRN POLSKA
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szego trendu poszukiwania rozwiązań 
zwiększających odporność, wydajność 
i  konkurencyjność biznesu, a  przy tym 
ograniczających koszty. W projektach du-
ży nacisk kładzie się na efektywność ope-
racji, stąd priorytetem dla klientów staje 
się automatyzacja. 

– Widzimy wzrost popytu na rozwiąza-
nia umożliwiające automatyzację procesów, 
optymalizację dostaw i śledzenie towarów 
w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony, 
coraz mniej fi rm korzysta z konwencjonal-

nych rozwiązań do zarządzania magazynem 
i procesami logistycznymi – mówi Marek 
Kuropieska, prezes Aspektu.

Rośnie też zainteresowanie rozwią-
zaniami zwiększającymi bezpieczeń-
stwo i ciągłość działania oraz opartymi na 
chmurze. Dostawcy potwierdzają ponadto 
utrzymujące się zapotrzebowanie na syste-
my do automatycznej identyfi kacji. Klienci 
z branży transportowej wymagają przede 
wszystkim urządzeń mobilnych z  wła-
snym zasilaniem, wygodnych w użyciu, 

Inwestycje w rozwiązania informatyczne na potrzeby transportu i logistyki 
w ostatnich miesiącach wzrosły, mimo niepewnej sytuacji na rynku. 

Wkońcu minionego roku hamu-
jąca gospodarka nie zatrzyma-
ła projektów informatycznych 

w sektorze transportu i logistyki (TSL), 
a popyt okazał się nawet większy niż rok 
wcześniej. Specjalizujący się w tej dzie-
dzinie integratorzy spodziewają się, że 
w tym roku zapotrzebowanie utrzyma się 
na wysokim poziomie. Motorem inwesty-
cji będzie dążenie do poprawy efektyw-
ności operacyjnej, czego z kolei oczekują 
klienci, wymagając szybkich i nieza-
wodnych wysyłek. Firmy z branży 
nieustannie potrzebują rozwiązań, 
które umożliwiają usprawnienie 
procesów i  łańcucha dostaw, 
aby szybciej i taniej dostarczać 
odbiorcom żądane produkty. To 
nakręca zapotrzebowanie na no-
we wdrożenia i aktualizacje, przy 
czym można spodziewać się coraz 
większego zapotrzebowania na rozwiąza-
nia telematyczne oraz systemy klasy TMS 
(Transport Management System).

– Według naszej wiedzy, rynek rozwią-
zań TMS w Polsce będzie rósł średnio od 10 
do 20 proc. rocznie. Jednym z powodów jest 
stosunkowo niska penetracja. Jeszcze nie 
wszyscy przewoźnicy posiadają tego typu 
rozwiązanie – mówi Marcin Siech, wice-
prezes zarządu w Grupie Inelo.

Producent i integrator rozwiązań do-
daje, że zwłaszcza w średnich i dużych 
fi rmach integracja z rozwiązaniami tele-
matycznymi i TMS stała się niezbędna. 
Dlatego Inelo prognozuje wzrost sprzeda-
ży bez ryzyka wstrzymywania projektów. 

Warto podkreślić, że wdrożenia 
w transporcie i logistyce to przejaw szer-

RYNEK

n Krzysztof Pasławski

czas automatyzacji
Transport i logistyka: 
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a jednocześnie wytrzymałych (aby nie za-
wiodły swoich użytkowników w terenie). 

Obserwowana jest również popularność 
skanerów mobilnych, używanych przez 
kierowców, co usprawnia obieg infor-
macji i dokumentów. Z kolei do poprawy 
wewnętrznych procesów w fi rmach logi-
stycznych i transportowych wdrażane są 
drukarki etykiet. W tym przypadku rośnie 
znaczenie energooszczędności urządzeń, 
niskie koszty eksploatacji i sprawny serwis 
zapewniający płynną pracę.

– Przy tak dynamicznych zmianach na 
rynku, kluczowa staje się integracja rozwią-
zań. Rolą producenta jest dostarczenie wła-
ściwych SDK do platformy developerskiej 
i zapewnienie wsparcia klientom i partne-
rom – podkreśla Paweł Wośko, Pre-Sales 
& Technical Service Manager w Brotherze. 

Zwłaszcza duże fi rmy, zarządzające cen-
trami magazynowymi i fl otami pojazdów, 

n Marek Kuropieska, prezes, Aspekt
Rozwiązania dla transportu i logistyki są najczęściej 

wdrażane przez duże fi rmy, które chcą skorzystać 

z większych możliwości automatyzacji. Chociaż małe 

podmioty również sięgają po tego rodzaju rozwiąza-

nia, to jednak duzi gracze są bardziej skłonni do in-

westycji. Koniec roku jest zawsze bardzo intensywny, 

więc póki co nie odczuwamy spowolnienia zapotrze-

bowania na nasze usługi. Wręcz przeciwnie, klienci 

coraz częściej oczekują elastycznych rozwiązań doty-

czących kosztów oraz optymalizacji łańcucha dostaw. 

Obecnie fi rmy z branży starają się poprawiać efek-

tywność operacji logistycznych i magazynowych, de-

cydując się na automatyzację procesów. Wiele z nich 

stosuje też nowoczesne technologie, aby zapewnić 

sobie wydajniejsze funkcjonowanie. Wierzymy, że 

automatyzacja będzie postępować, stanowiąc podsta-

wę do dalszego rozwoju branży TSL. 

n Marcin Siech, wiceprezes, Grupa Inelo
W ostatnich latach niewątpliwie największą trudno-

ścią w projektach dla branży transportu i logistyki 

była zmienność przepisów prawa, do których nasze 

rozwiązania adaptujemy. W 2021 roku jednym z wy-

zwań było dostosowanie na czas naszego systemu 

telematycznego do nowych wymogów systemu po-

boru opłat za przejazdy – eToll. Warto zaznaczyć, że 

sam system był przygotowywany do ostatniej chwili, 

a co za tym idzie, wydanie w porę nowego rozwiąza-

nia było sporym wyzwaniem i wielu dostawcom się 

to nie udało. Z kolei w 2022 roku 

wchodziła w życie największa 

zmiana prawna w transporcie 

europejskim – pakiet mobil-

ności. Mimo że ogólne zasady 

były znane od dawna, to prze-

pisy krajowe weszły w życie 

dosyć nieoczekiwanie, co rów-

nież okazało się dużym 

problemem. 

Zdaniem integratora Polski rynek
rozwiązań TMS
będzie rósł
10 do 20 proc. 
rocznie. 

nie szczędzą nakładów na rozwiązania 
dla sektora TSL. Takie podmioty są jak 
najbardziej skłonne do implementacji 
zaawansowanych rozwiązań, gdzie prio-
rytetem jest funkcjonalność, a nie kosz-
ty. Z  kolei mniejsze podmioty dopiero 
zaczynają interesować się systemami, 
które pomagają w zarządzaniu przedsię-
biorstwem i generują oszczędności, co 
zresztą wskazuje na duże możliwości roz-
woju w segmencie małych i średnich fi rm 
transportowych. 

36_38_CRN_01_2023 IT w logistyce.indd   37 16.01.2023   17:26:01



I chociaż niewielkie podmioty są za-
interesowane łatwymi do wdrożenia 
i niedrogimi systemami, nierzadko webo-
wymi, to czasem takie projekty rozra-
stają się poza pierwotny budżet.

– Firmy coraz częściej stawia-
ją na jakość produktu i usługi po-
nad cenę rozwiązania. Co ważne, 
ten trend coraz częściej zauważamy 
również w  mniejszych organizacjach 
– mówi Łukasz Penkala, Account Mana-
ger w Brotherze.

Abstrahując od wielkości poszcze-
gólnych fi rm, obecnie najbardziej za-
interesowane szybką implementacją 
nowoczesnych rozwiązań są pod-
mioty z dużym długiem technolo-
gicznym. Przy czym w porównaniu 
z sytuacją sprzed kilku lat, zmianie 
uległy przede wszystkim kryteria 
oceny projektu. 

– Obecnie klienci częściej patrzą na in-
westycje przez pryzmat długoterminowych 
korzyści biznesowych, podczas gdy wcze-
śniej porównywali jedynie koszty – mó-
wi Marcin Lebiecki, wiceprezes Asseco 
Cloud. 

Jednym z  głównych problemów 
w  segmencie TSL jest dostępność 
urządzeń IT. Mimo że opóźnienia 
w wysyłkach zmniejszyły się, na norma-
lizację trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Cykle dostaw nadal są kilkumiesięczne, 
a niektóre produkty nie są dostępne od 
ponad roku. Istotne wyzwanie stanowi 
poza tym migracja z systemu Windows 
na Androida. 

– Przygotowanie systemu WMS, mno-
gość wersji Androida i kolejne, nowe mo-
dele urządzeń, powodują często ogromne 
problemy przy wdrożeniach i utrzymaniu 
stabilności systemów logistycznych – mó-
wi Anna Dulska, Country 
Manager Jarltechu.

Kolejną kwestią jest spo-
sób, w  jaki do wdrożenia 
podchodzi sam użytkow-
nik końcowy. Jego zaan-
gażowanie w  cały proces 
wdrożenia może okazać się  
nawet bardziej istotne niż 
kwestie techniczne, które 
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RYNEK

nAnna Dulska, Country Manager, Jarltech
Obserwujemy znaczny wzrost popytu na rozwiązania dla transportu i lo-

gistyki. Jak wynika z naszych rozmów z partnerami, zapotrzebowanie 

na automatyzację nie maleje. Po chwilowym spowolnieniu, spowodowa-

nym drastyczną podwyżką cen energii elektrycznej, fi rmy uruchomiły 

inwestycje, widząc w takich projektach szanse na oszczędności. Poma-

ga normalizacja dostępności urządzeń. Zdecydowanie najwięcej projek-

tów, o największej wartości, jest prowadzonych w centrach dystrybucyjnych 

i magazynach. Tu widać pewną regułę – duże i średnie fi rmy wybierają rozwiązania 

najdroższe, podczas gdy małe podmioty koncentrują się często na rozwiązaniach bu-

dżetowych. Bywa też tak, że mimo relatywnie taniego rozwiązania, klient końcowy 

i tak fi nalnie decyduje się na zakup urządzeń refurbished lub poleasingowych. 

nTomasz Boroński, Bussines Development Manager ES Solution, Brother 
Z roku na rok obserwujemy wzmożone zainteresowanie automatyzacją 

procesów w logistyce i transporcie, a co za tym idzie wzrost zapotrze-

bowania na rozwiązania w tej dziedzinie. W 2022 r. widać było znacznie 

większe niż rok wcześniej zapotrzebowanie na drukarki etykiet, prze-

znaczone do zastosowań przemysłowych oraz rozwiązania do mobilnego 

drukowania. Na podstawie sygnałów od naszych klientów zauważamy, że 

perspektywy rozwoju w tym obszarze na kolejne lata są obiecujące. Jednak 

można wyczuć pewną nutę niepokoju i zdecydowanie bardziej analityczne podejście 

do projektów, co jest związane z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu i ryzy-

kiem recesji. 

nRobert Reszkowski, Business Sales Manager, Epson 
Obecnie popularnością cieszą się mobilne skanery szczelinowe oraz ta-

nie w eksploatacji rozwiązania dla biznesu, oparte na technologii druku 

pigmentowego. Przy czym kluczowa dla klientów jest mobilność. Ta-

kie urządzenia zamienią szoferkę TIR-a w „biuro na kółkach” i zwiększą 

efektywność obiegu dokumentacji. Co ważne, znaczenia nabrała war-

stwa software’owa. Istotne jest, by oprogramowanie dostarczane wraz 

ze sprzętem było bezpieczne i otwarte na integrację z systemami, z których 

użytkownicy już korzystają, bądź planują ich wdrożenie. Zaplecze informatyczne 

przedsiębiorstw transportowych pracuje w trybie ciągłym. Dlatego jego rozbudowa, 

integracja, a przede wszystkim migracja na inne rozwiązania wymaga zapewnienia 

dużego bezpieczeństwa i ciągłości operacyjnej. Po wybuchu wojny na Ukrainie bez-

pieczeństwo nabrało większego znaczenia. 

Zdaniem specjalisty

zwykle można rozwiązać w taki czy in-
ny sposób.

Tymczasem dla wielu fi rm sporym wy-
zwaniem jest samo stworzenie strategii 
transformacji cyfrowej. Przykładowo, ze 
względu na braki kompetencyjne i szyb-

ki rozwój technologii sa-
modzielne wdrażanie 
rozwiązań chmurowych 
bywa problematyczne 
nawet dla dużych fi rm. To 
przekłada się na rosnące 
zainteresowanie rozwią-
zaniami w modelu SaaS.

– Ten trend będzie na-
rastał w najbliższych la-

tach szczególnie wśród małych i średnich 
fi rm – uważa Marcin Lebiecki. 

Kłopotliwe są również zmieniające się 
przepisy dla branży TSL, zarówno w Pol-
sce, jak i w Unii. Nie wszyscy dostawcy 
rozwiązań IT wytrzymują tempo zmian 
legislacyjnych i są w stanie na czas opra-
cować czy zmodyfi kować swoje systemy.

I wreszcie należy podkreślić, że obecnie 
wąskim gardłem, hamującym przyspie-
szenie wdrożeń w sektorze transportu 
i logistyki, jest dostępność pojazdów na 
rynku. Wraz z poprawą podaży aut moż-
na spodziewać się zwiększenia poziomu 
zakupów w przedsiębiorstwach działają-
cych w branży TSL.  n

Klienci biznesowi 
patrzą teraz 
na inwestycje
w zupełnie inny 
sposób.
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Produkty Zebra, takie jak skaner Bluetooth DS3678, 
odnajdą się w każdym magazynie!

Myślisz „magazyn”, co widzisz? Na pierwszy rzut oka, mnóstwo palet, 
kartonów, wysokie półki, wózki widłowe oraz oczywiście ciężko pra-
cujących ludzi. Czy widzisz coś jeszcze? Zgadza się, widzisz Zebrę! 
Innowacyjne produkty Zebra, takie jak wytrzymałe skanery DS3678, 
są nieodłącznym elementem każdego magazynu!

Zaprezentuj swoim klientom 
innowacyjne produkty Zebra, 
doskonałe dla każdego magazynu! 

Magazyn 
Zebra

JEŚLI MAGAZYN, TO ZEBRA.

DS3678
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wnętrznych pamięci dyskowych. Jednak 
osłabienie popytu nie powinno się przecią-
gać ze względu na konieczność inwestycji 
związanych z modernizacją infrastruktu-
ry, a także wzrostem znaczenia danych we 
współczesnej gospodarce. 

– W wielu fi rmach do wymiany lub zaku-
pu nowego sprzętu dochodzi z prozaicznego 
powodu: zakończenia wsparcia dla aktualnie 
używanego rozwiązania. To właśnie ten czyn-
nik najczęściej zmusza przedsiębiorstwa do 
ewaluacji swoich potrzeb i poszukiwania no-
wego sprzętu. Czasami o modernizacji lub za-
kupie decyduje również potrzeba zwiększenia 

bezpieczeństwa przetwarza-
nych informacji czy poprawy 
wydajności procesów przez 
uzyskanie większych mocy 
obliczeniowych – zauważa 
Maciej Kierczyński, Sales 
Director w S&T.

IDC przewiduje, że 
w 2024 r. rynek zewnętrz-
nych dyskowych pamięci 

masowych osiągnie wartość 34,27 mld dol., 
co oznacza wzrost o 5,5 proc. w porówna-
niu z bieżącym rokiem. Jednak producenci 
muszą trzymać rękę na pulsie, bowiem za-
grażają im z jednej strony dostawcy usług 
chmurowych, zaś z  drugiej rozwiązania 
bazujące na serwerach, takie jak Software 
Defi ned Storage (SDS) czy infrastruktura 
hiperkonwergentna. Przy czym na polskim 
rynku nieporównywalnie większą popular-
nością od wymienionych rozwiązań cieszą 
się tradycyjnie macierze dyskowe i w naj-
bliższej przyszłości nie należy spodziewać 
się przetasowań. 

– Po chwilowej euforii tempo wdrażania 
rozwiązań Software Defi ned Storage spadło. 
Lwia część klientów preferuje gotowe roz-
wiązania od znanych producentów. Jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak kompa-
tybilności pomiędzy poszczególnymi platfor-
mami sprzętowymi i problemy pojawiające 
się zaraz po aktualizacji oprogramowania -
mówi Tomasz Spyra, CEO Rafcomu.

W Polsce klienci inwestujący w  macie-
rze dyskowe najczęściej dokonują wybo-
ru pomiędzy systemami SAN oraz NAS. 
Po te pierwsze sięgają duże fi rmy. NAS-y, 
ze względu na swoje właściwości, w tym 
możliwość bezpośredniego podłączenia do 
sieci lokalnej, zapewnienie dostępu do pli-
ków z dowolnego miejsca czy wreszcie ce-
nę, z reguły trafi ą do mniejszych i średnich 
fi rm. Poza tym NAS-y są łatwiejsze w zarzą-
dzaniu aniżeli macierze SAN. 

– Wybór zależy od architektury środowi-
ska i przyzwyczajeń klientów. Co do zasady, 
SAN zapewnia lepsze czasy dostępu do da-
nych. NAS odciąża hosty od zadań związa-
nych z organizacją systemu plików. Pytanie 
czy SAN jest lepszy niż NAS to jak zapytać 
czy wybrać samochód z silnikiem diesla czy 
benzynowy. Zależy od tego, do czego nam po-

Niepewna sytuacja geopolityczna i pogorszenie perspektyw gospodarczych będą 
miały negatywny wpływ na rynek zewnętrznych dyskowych pamięci masowych. 
Dlatego ten rok może być dość trudny dla dostawców tych rozwiązań. 

Według prognoz IDC w  2023 
roku globalne przychody ze 
sprzedaży zewnętrznych dys-

kowych pamięci masowych dla użytkow-
ników korporacyjnych wyniosą 32,47 mld 
dol., a zatem o 1,4 proc. mniej niż rok wcze-
śniej. Na taki stan rzeczy składa się kilka 
czynników. Analitycy zwracają uwagę na 
Chiny, gdzie od dłuższego czasu władze 
nakładają okazjonalne blokady związane 
z Covid-19. Taka polityka ogranicza funk-
cjonowanie przedsiębiorstw, a także wy-
wiera dodatkową presję na łańcuch dostaw. 
Towarzyszą temu trudne do przewidzenia, 
szkodliwe sytuacje, jak mia-
ło to miejsce w przypadku 
jednego z japońskich produ-
centów pamięci. Okazało się, 
że do budowy pamięci fl ash 
NAND wykorzystano za-
nieczyszczone materiały, co 
spowodowało utratę ponad 
6,5 eksabajta pamięci. 

Z punktu widzenia na-
szego regionu bardziej istotna jest wojna 
na Ukrainie, która negatywnie wpływa na 
popyt także w Rosji, przyczyniając się do 
słabego wyniku w całym regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Wojna pośrednio 
przyczyniła się przy tym do rosnących cen 
energii i kosztów transportu, które oddzia-
łują na branżę IT, zwłaszcza na rynkach, 
które w przeszłości były zależne od dostaw 
surowców energetycznych z Rosji. 

Zdaniem analityków IDC, w  krót-
kim okresie sytuacja makroekonomicz-
na nadal będzie czynnikiem decydującym 
o wynikach fi nansowych dostawców ze-

chwilowa zadyszka chwilowa zadyszka 
Macierze dyskowe: 
RYNEK

Wielu klientom nie 
udało się uzyskać 
znaczących 
oszczędności dzięki 
migracji do chmury.
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trzebny – mówi Sebastian Niedźwiedź, IBM 
Product Manager w TD Synnex. 

Niewykluczone, że rozwój urządzeń, 
w tym zacierające się pomiędzy nimi róż-
nice sprawią, że w dalszej przyszłości kry-
teria wyboru nie będą tak oczywiste. Tak 
czy inaczej NAS-y nadal postrzega się jako 
„skrzynki” do przechowywania danych, co 
jest niesprawiedliwe, bo są to produkty, któ-
re nieustannie ewoluują. Szczególnie dużo 
dzieje się w segmencie klientów korpora-
cyjnych, gdzie na znaczeniu zyskują syste-
my scale-out. Ich rozbudowa odbywa się 
poprzez dodawanie kolejnych jednostek, 
a obciążenie rozkłada się równomiernie po-
między węzłami tworzącymi klaster. W ten 
sposób można budować repozytoria danych 
o pojemnościach liczonych w petabajtach. 

Ciekawym zjawiskiem jest coraz więk-
sze wykorzystanie w NAS-ach nośników 
SSD, w tym również NVMe. Młodzi do-
stawcy, tacy jak Weka czy VAST Data, ofe-
rują systemy naszpikowane pamięciami 
fl ash i przekonują, że nie trzeba już wy-
bierać pomiędzy wydajnością a pojemno-
ścią urządzeń. Jak na razie rozwiązania 
tej klasy trafi ają do nielicznych odbiorców 
o specyfi cznych potrzebach – laboratoriów 
naukowych, instytucji fi nansowych czy 
przemysłu naftowo-gazowego. Natomiast 

większość małych i średnich fi rm inwestuje 
w klasyczne NAS-y oferowane przez QNAP 
oraz Synology. Co nie oznacza, że produk-
ty tej klasy zatrzymały się w czasie. Nawet 
najprostsze urządzenia QNAP przeznaczo-
ne dla klientów SOHO posiadają porty M.2 
NVMe, zaś Synology bardzo mocno stawia 
na integrację urządzeń pracujących w śro-
dowisku lokalnym z chmurą publiczną (no-
tabene producent uruchomił dla klientów 
publiczny magazyn w chmurze). 

Macierze SAN: w kierunku 

Macierze SAN od lat posiadają stabil-
ną pozycję na rynku pamięci masowych, 

co zawdzięczają wydajności, skalowal-
ności i odporności na awarie. Sieci SAN 
ze względu na koszt i złożoność najczę-
ściej występują w dużych serwerowniach. 
Pierwszoplanowe role w tym segmencie 
rynku odgrywają: Dell, NetApp, HPE, IBM, 
Hitachi Vantara czy Huawei. Sprzęt tej kla-
sy jest rozwijany przede wszystkim pod 
kątem adaptacji pamięci fl ash, w ostatnim 
czasie ze szczególnym naciskiem na NVMe. 
Większość macierzy SAN obsługuje syste-
my transakcyjne, które wymagają najwyż-
szych wydajności oraz krótkich czasów 
odpowiedzi, stąd ten trend jest jak najbar-
dziej naturalny.

Według analityków Gartnera globalne 
przychody ze sprzedaży macierzy all-fl ash 
będą w tym roku wyższe niż urządzeń hy-
brydowych oraz HDD. Natomiast w 2026 r. 
ich udział w rynku ma wynieść 55 proc. Na 
podstawie informacji uzyskanych od dys-
trybutorów działających na polskim rynku, 
można wysnuć wniosek, że tempo ada-
ptacji rozwiązań all-fl ash jest wyższe od 
średniej światowej. TD Synnex ocenia, że 
65 proc. wpływów ze sprzedaży macierzy 
dyskowych generują modele all-fl ash. Ta-
ka sama tendencja występuje również we 
wrocławskim AB. 

– Na podstawie własnych doświadczeń 
mogę stwierdzić, że w  latach 2021–2022 
wartość sprzedaży macierzy all-fl ash była 
wyższa niż systemów hybrydowych – mówi 
Radosław Janka, Dell EMC Presales Engi-
neer w AB. 

Inaczej proporcje te wyglądają w Sto-
varisie, gdzie systemy typu all-fl ash nadal 
stanowią kilkuprocentowy udział w ogól-
nej sprzedaży zewnętrznych pamięci ma-
sowych. Niemniej jednak przedstawiciele 
dystrybutora zaznaczają, że z roku na 

nTomasz Spyra, CEO, Rafcom
Ubiegłoroczna sprzedaż macierzy dyskowych była podobna do tej z roku 2021. Na-

tomiast w bieżącym spodziewamy się wzrostu popytu ze względu na postępującą 

w szybkim tempie cyfryzację w fi rmach oraz instytucjach samorządowych. To wiąże 

się z przyrostem gromadzonych i przetwarzanych danych. Poza tym w niemałym od-

setku organizacji pracuje przestarzały technologicznie sprzęt, nie objęty serwisem. 

Powinien on być w najbliższej przyszłości wymieniony, gdyż jego dalsza eksploata-

cja może się przyczynić do utraty danych i wygenerować dodatkowe koszty związa-

ne z ich odtwarzaniem czy też odzyskiwaniem. Inna sprawa, że wysłużone macierze 

mają zbyt małą wydajność i funkcjonalność w stosunku do potrzeb użytkowników 

i aplikacji biznesowych. 

Zdaniem integratora
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rok popyt na nie rośnie dzięki spadającym 
cenom pamięci fl ash. 

– Względnie szybko przebiega adaptacja 
urządzeń z nośnikami NVMe. W zależno-
ści od producentów, parametrów ich no-
śników oraz oferty cenowej, u jednych 
jest to szybki proces, a u innych zachodzi 
nieco wolniej – podkreśla Jakub Bala, 
Product Manager w Stovarisie. 

Powrót z chmury 
Amazon i jego konkurenci narzucili charak-
terystyczny sposób myślenia: „chmura jest 
dobra, a środowisko lokalne złe”. Choć nar-
racja trafi ła na podatny grunt, to z upły-
wem czasu jej siła słabnie. Wbrew 
obietnicom usługodawców wielu 
klientom nie udało się uzyskać zna-
czących oszczędności dzięki migracji 
do chmury, a czasami koszty wzrosły. 
Nic dziwnego, że niektóre fi rmy przeno-
szą z powrotem swoje zasoby cyfrowe do 
własnej siedziby, aby uzyskać większą kon-
trolę nad wydatkami. 

– Usługi chmury publicznej w przypad-
ku przechowywania i  przetwarzania 
danych nie stanowią konkurencji dla 
systemów NAS. Wprost przeciwnie, 
wielu klientów po nieudanych próbach 
przeniesienia wszystkiego do chmury 
wraca do rozwiązań tradycyjnych albo hy-
brydowych – mówi Przemysław Biel, Coun-
try Sales Representative w Synology. 

Poza wymienionymi czynnikami nie bez 
znaczenia jest też wzrost liczby danych 
przetwarzanych na brzegu sieci. W takim 
przypadku przesyłanie ich do chmury 
często mija się z celem.

– Jeszcze kilka lat temu panowała 
opinia, że chmura publiczna zastąpi lo-
kalne centrum danych. Ja uważam, że te 
dwa modele będą koegzystowały. Chmura 
publiczna oprócz zalet niesie ze sobą pewne 
zagrożenia. W minionych latach mieliśmy 
kilka dużych awarii oraz włamań. Czasami 
też o wyborze środowiska decydują względy 
polityczne – mówi Sebastian Niedźwiedź. 

Ciekawą propozycją dla powracają-
cych z chmury, choć nie tylko dla nich, są 
usługi świadczone między innymi przez 
Della czy HPE. Dostawcy oferują ceny 
zbliżone do chmury, ale zasoby znajdują 
się we własnej serwerowni. Przedsiębior-
stwo zamiast płacić wysoką cenę za ma-
cierz all-fl ash, uiszcza co miesiąc opłatę za

używanie sprzętu. Poza tym niemal każdy 
producent macierzy dyskowych integru-
je swoje rozwiązania z usługami chmuro-
wymi, aby różne środowiska wzajemnie 
się uzupełniały i tworzyły jeden wspólny 
ekosystem. Zresztą zdaniem większości 
integratorów jest to najbardziej optymal-
ny model. 
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nŁukasz Milic, Business Development Representative, QNAP
Każda fi rma boryka się z dużym przyrostem danych, stąd macierze 

dyskowe, a zwłaszcza NAS-y cieszą dużą popularnością wśród róż-

nych grup klientów. Odnotowujemy nieustanne zainteresowanie ze 

strony użytkowników biznesowych, którzy wdrażają nowe urządza-

nia bądź wymieniają te wcześniej używane. Klienci decydują się na 

modernizację sprzętu w przypadku zakończenia okresu gwarancji, mak-

symalnie po pięciu latach, co jest dobrą praktyką i gwarantuje bezpieczeń-

stwo przechowywanych danych. Drugim przypadkiem jest sytuacja, kiedy klienci 

korzystają z przestarzałych urządzeń, które nie oferują nowych funkcji i nie obsłu-

gują nowych dysków lub nie są wydajne. 

nDariusz Kaczmarczyk, Product Manager, Exclusive Networks 
Nowoczesne macierze to nie tylko składowanie danych, ale też ich udo-

stępnianie, archiwizowanie, backup, zabezpieczenie przed kradzie-

żą oraz atakami ransomware. Oczywiście należy pamiętać o wysokiej 

wydajności pracy macierzy, co przekłada się wprost proporcjonalnie 

na szybkość działania aplikacji, na przykład transakcyjnych, a także 

wpływa na szybkość odzyskiwania danych po ewentualnych incyden-

tach w zbiorach danych. Jednocześnie rośnie też zainteresowanie czyn-

nikami deduplikacji, kompresji oraz algorytmami, które powodują równomierne 

zużycie nośników danych w czasie. 

nRadosław Janka, Dell EMC Presales Engineer, AB
Pierwsze zachłyśnięcie się technologiami chmurowymi skutkowało

dużą migracją ze środowisk lokalnych do chmury. Jednak w pewnym 

momencie użytkownicy dostrzegli, że bazowanie tylko na chmurze 

niesie za sobą pewne ograniczenia i zagrożenia. Ponadto w takim wa-

riancie koszty często są znacznie wyższe aniżeli nakłady związane 

z data center. Obecnie wiele organizacji funkcjonuje w modelu hybry-

dowym, gdzie dane zostały rozrzucone pomiędzy chmurę a własną in-

frastrukturę. Funkcjonuje również bardzo duża grupa fi rm działających w modelu 

on-premise. Można więc przyjąć, że sprzedaż macierzy dyskowych nadal ma się 

nieźle, mimo że kawałek tortu został zabrany przez środowiska chmurowe. 

nPiotr Kretkiewicz, TD Synnex, Systems Engineer – Dell Networking
W macierzach pojawiają się nowe rozwiązania i technologie, w tym 

NVMe over TCP, co znacząco przyczynia się do ewolucji sieci SAN. 

Dzięki temu, dysponując standardową siecią TCP/IP 25 Gb Ethernet, 

można zbliżyć się do wydajności oferowanej przez 32 Gb Fibre Chan-

nel bez potrzeby modernizacji sieci. Wiąże się to z wykorzystaniem 

sztucznej inteligencji, która nie tylko ochroni dane użytkownika, lecz 

także analizuje ich przyrost, wyszuka wąskie gardła i podpowie, jak zop-

tymalizować macierz. Poza tym producenci pracują nad ujednoliceniem platformy 

tak, aby można było skutecznie z jednego poziomu zarządzać zarówno macierzą 

chmurową, jak i tą z lokalnej serwerowni. 

Zdaniem specjalisty

– W  Polsce scenariusz przeniesienia 
wszystkiego do chmury jest jeszcze daleki 
od realizacji. W najbliższej przyszłości nale-
ży się spodziewać raczej dominacji hybrydy,  
która łączy wykorzystanie wewnętrznych 
zasobów fi rmowych z  infrastrukturą ze-
wnętrznego dostawcy – podsumowuje Ma-
ciej Kierczyński. n
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Nowe, doskonalsze techno-
logie serwerowe dostarczają 
integratorom argumentów 
sprzedażowych. Są one na 
tyle przekonujące, że do-
stawcy sprzętu w wyścigu 
z chmurą publiczną wcale 
nie stoją na straconej 
pozycji. 

K lienci, którzy potrzebują serwerów, często zadają sobie 
dzisiaj pytanie: kupić sprzęt czy wynająć dostarczaną 
przez chmurę usługę. Chociaż chmura publiczna bywa 

przez jej dostawców przedstawiana jako najlepszy z możliwych 
sposób na wdrażanie infrastruktury IT, wciąż nie brakuje po-
wodów, dla których warto posiadać własną. Co ciekawe, trend 
na przenoszenie całej działalności do chmury nieco wyhamo-
wał. Migracja nie jest ani prosta, ani tania zwłaszcza w tych
organizacjach, które mają tak zwany dług technologiczny 
(w postaci posiadanej, nie najnowszej już, infrastruktury i sta-
rych aplikacji). Dlatego najpopularniejsze stają się rozwiązania 
hybrydowe, a w niektórych zastosowaniach wciąż dominują mo-
dele oparte na lokalnie dostępnych serwerach. 

– Myślę, że rozwiązania w chmurze nie spełniły części z obietnic, 
jakie ze sobą niosły. Dodatkowo są ograniczone przez rozwijają-
cą się wolniej infrastrukturę sieciową. Klienci zdali sobie sprawę, 
że niejednokrotnie rozwiązania chmurowe nie są tak tanie, jak się 
to początkowo wydawało. W dodatku powodują przywiązanie do 
konkretnego dostawcy takich usług, nie oferując w razie potrzeby 
łatwej migracji do innego dostawcy – mówi Marcin Brzeziński, 
prezes zarządu Eterio. 

Najłatwiej zaoferować modernizację sprzętu komuś, kto nie 
zamierza zmieniać architektury swoich aplikacji, a także podej-
ścia do bezpieczeństwa. Dla wielu klientów koszt i ryzyko wpro-
wadzenia w dobrze działającym systemie tak poważnych zmian 
jak migracja do chmury mogą przeważyć nad rzekomymi korzy-
ściami. Co nie oznacza, że argument za zakupem sprzętu będzie 
zawsze do obrony. Dlatego zamiast skupiać się tylko na techno-
logii integrator powinien uważnie słuchać klienta i pomagać 

W serwerowniach
RYNEK

nadal słychać szum

n Tomasz Blicharz, dyrektor działu rozwoju i promo-
cji BooX, pion banków komercyjnych, Asseco
Zmiana sposobu dokonywania zakupu usług 

i infrastruktury informatycznej przez klien-

tów wymaga dużej elastyczności ze stro-

ny producentów. Ważne jest, aby struktura 

kosztowa podążała za trendami wyznacza-

nymi przez konsumentów. Od dłuższego czasu 

obserwujemy trend migracji aplikacji, które działają w we-

wnętrznych strukturach organizacji, do chmur publicznych 

lub hybrydowych. W modelach on-premise pozostają tylko 

systemy krytyczne pod względem bezpieczeństwa i pouf-

ności danych. Klienci powoli też zdają sobie sprawę, że two-

rzenie i eksploatacja aplikacji w chmurach publicznych może 

kosztować więcej, ale ich organizacje zyskują większą ela-

styczność, poprzez zintegrowany DevOps. Okazało się też, że 

przejście do chmury obliczeniowej narzuca znacznie większą 

dyscyplinę planowania zasobów i zarządzania oczekiwaną 

wydajnością, tak zwany capacity planning. Warto dodać, że 

przyszłe modele operacyjne są silnie determinowane przez 

wykorzystanie standardów chmurowego modelu wytwarza-

nia i eksploatacji aplikacji. Zmiana rodzaju infrastruktury wy-

maga innego stylu pracy specjalistów z działów IT i zespołów 

wsparcia. Powstają nowe role, zakresy obowiązków, pozio-

my odpowiedzialności. Niektóre role mogą stać się zbędne. 

Dostarczanie usług w modelach hybrydowych będzie wyma-

gało wykształcenia nowych umiejętności i organizacji proce-

sów wewnętrznych w organizacjach.

Zdaniem integratora

Trend na 
przenoszenie 
całej działalności
do chmury nieco
wyhamował.
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mu zrozumieć jego rzeczywiste potrzeby. Ponieważ chmura to 
bardziej sposób wdrażania niż fi zyczna lokalizacja, trzeba być 
przygotowanym na łączenie różnych modeli w hybrydowe IT, 
a także dostarczanie infrastruktury, która lokalnie będzie dzia-
łać tak jak cloud.

– Cyfrowa transformacja zmusza klientów do odchodzenia od 
tradycyjnego podejścia do budowania infrastruktury IT w kierun-
ku rozwiązań zapewniających minimalny czas wdrożenia, w tym 
hiperkonwergentnych. Trudno obecnie znaleźć serwerownie, któ-
rych zasoby nie byłyby zwirtualizowane i coraz więcej przedsię-
biorstw planuje wdrożyć rozwiązania HCI. Ten trend będzie się 
nasilał – twierdzi Grzegorz Szurlej, Mid Market Sales Manager 
w polskim oddziale Fujitsu.

Dostawcy i ich działy R&D intensywnie pracują nad tym, by ofe-
rowany przez nich sprzęt był coraz doskonalszy. Nowe serwery 
oparte na wielordzeniowych procesorach Inte-
la i AMD, wyposażone w pamięć w standardzie 
DDR5, z większą liczbą kanałów pamięci i nowy-
mi gniazdami rozszerzeń Gen5, wyróżniają się 
znacznym wzrostem wydajności w porównaniu 
z maszynami poprzedniej generacji.

Nie tylko klientów, ale także dostawców serwe-
rów cieszy coraz większa rywalizacja pomiędzy 
Intelem a AMD. Im większy wybór platform ser-
werowych, tym lepiej dla wszystkich. Dzięki szero-
kiej ofercie procesorów dostawcom łatwiej stworzyć, a klientom 
łatwiej znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej 
aplikacji lub środowiska IT. Przykładowo, zależnie od warunków 
posiadanych licencji na oprogramowanie można wybierać mię-
dzy rozwiązaniami o dużej gęstości rdzeni a sprzętem, który bę-
dzie miał ich niewiele, wciąż oferując odpowiednią wydajność.

Tajwański DigiTimes spodziewa się, że udział w rynku ser-
werów z procesorami AMD EPYC wzrośnie w ciągu roku do 
18 proc. (dla przypomnienia, w 2020 r. było to 10,1 proc). To im-
ponujący skok w tak krótkim czasie, ale czy ma to już wyraźne 
przełożenie na trendy sprzedażowe? 

– Opieramy swoje rozwiązania serwerowe na procesorach Inte-
la, zaś układy AMD stanowią uzupełnienie naszej oferty. W mojej 
ocenie raczej nie nastąpi tu rewolucja. Pojawiają się ciekawe po-
mysły na wykorzystanie rozwiązań AMD, ale nie jest to jeszcze 
duża liczba projektów. Widzimy potencjał AMD w projektach wy-
magających wysokiej mocy obliczeniowej, chociażby w przypadku 
centrów obliczeniowych na wyższych uczelniach, jednak trudno 
mówić o skali, która zmieni krajobraz rynku w najbliższym czasie 
– mówi Grzegorz Szurlej. 

Zarówno na świecie, jak i w Polsce procesory AMD są wyraź-
nie mniej popularne niż Intela. Zyskują jednak w oczach do-
stawców i klientów, ponieważ są zastosowania, w których nie 

tylko dorównują produktom konkurencji, ale je 
przewyższają. 

– Obecnie to AMD jest liderem wcześniej wpro-
wadzającym przełomowe rozwiązania, takie jak 
procesory ze wsparciem dla PCI Express 4.0 czy ob-
sługa pamięci DDR5. Realna konkurencja na ryn-
ku jest bardzo dobra dla klientów, gdyż mogą oni 
otrzymać wydajne rozwiązania w najlepszej cenie, 
a w dodatku lepiej dopasować sprzęt do swoich po-
trzeb. Intel już zapowiada nową generację swoich 

procesorów Xeon, której oczekujemy na początku roku. Wtedy też 
konkurencja nieco wyrówna się technologicznie – twierdzi Mar-
cin Brzeziński.

Kontynuowany będzie trend konsolidacji sprzętu, który po-
lega na zastępowaniu większej liczby starszych rozwiązań 
mniejszą liczbą nowych, co zmniejszy koszty utrzymania infra-

nKrzysztof Wilk, Senior System Engineer, 
Dell Technologies 
Żadne decyzje zakupowe nie powinny 

być podejmowane wyłącznie na podsta-

wie kart katalogowych. Kluczowe staje 

się poznanie swojego środowiska i dopie-

ro na podstawie tego określanie, co chcemy 

kupić. Pomiar obecnej infrastruktury da odpo-

wiedź, jak powinno zostać wyskalowane nowe środowisko 

oraz jakich zasobów chmurowych będziemy potrzebować, 

jeśli będziemy chcieli przenieść się do chmury obliczeniowej. 

Przy czym chmura to nie jest miejsce, a raczej sposób prze-

twarzania. Dlatego wielu klientów jest zainteresowanych 

budowaniem własnych środowisk w centrach danych, wy-

korzystujących mechanizmy znane z platform usługodaw-

ców chmury publicznej. Stąd rosnąca popularność rozwiązań 

hiperkonwergentnych, które w oparciu o serwery x86 z od-

powiednim oprogramowaniem umożliwiają klientom budo-

wanie usługocentrycznych środowisk on-site. 

Zdaniem specjalisty  

n Grzegorz Szurlej, 
Mid Market Sales Manager, Fujitsu 
Najważniejszymi kryteriami wyboru dostaw-

cy infrastruktury serwerowej są obecnie do-

stępność i cena. Zerwane przez pandemię 

Covid-19 łańcuchy dostaw wymuszają na 

producentach sprzętu serwerowego większe 

zaangażowanie w planowanie zamawiania kompo-

nentów u poddostawców oraz budowanie lokalnych zapasów 

magazynowych gotowych rozwiązań serwerowych. Oczywiście 

istotna jest też ogólna opinia o jakości i niezawodności sprzę-

tu. Na wybór dostawcy wpływ ma także już posiadany przez 

klienta sprzęt. Jeśli pierwszego zakupu dokonał on u określo-

nego vendora, to raczej będzie rozszerzał swoją infrastrukturę 

o rozwiązania tej samej marki, chociażby ze względu na kom-

fort użytkowania i kompatybilność środowiska. Gdy zaś chodzi 

o zakres oferowanego wsparcia, istotny jest dostęp do niego 

w całym procesie zakupowym: od momentu pojawienia się po-

trzeby, aż po pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu infrastruktury.

Dostawców 
serwerów cieszy 
rywalizacja 
między Intelem 
a AMD.
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struktury. To tym łatwiejsze, że powszechnym zjawiskiem na 
rynku stała się wirtualizacja, która pozwala na uruchamianie 
wielu instancji systemów operacyjnych na jednym 
serwerze. Pomagają w tym wzrost wielkości obsłu-
giwanej pamięć RAM, jak też szybkie dyski NVMe 
i coraz dostępniejsze rozwiązania szybkich sieci 
lokalnych (np. 100GbE). 

– Jednakże nowe rozwiązania nie zastępują cał-
kowicie starszych rozwiązań, szczególnie w tańszym 
segmencie. Mimo słabszych parametrów starsze ge-
neracje będą dostępne jeszcze przez dłuższy czas, 
gdyż będą oferowane w niższej cenie. W ich wypad-
ku ważnym czynnikiem będzie także poziom zużycia 
energii. Nowe procesory mimo ulepszonego procesu 
produkcyjnego i większej wydajności zużywają jednostkowo coraz 
więcej energii – mówi Marcin Brzeziński. 

W obecnej sytuacji geopolitycznej klienci muszą szczególną 
uwagę przykładać do mechanizmów zabezpieczeń, które sto-
sują w swoich serwerowniach. I nie chodzi tylko o zabezpie-
czenia systemów operacyjnych lub aplikacji poprzez instalację 
aktualizacji, kontrolowanie dostępu bądź ruchu sieciowego. No-
we mechanizmy ataków na najniższym poziomie sprzętowym 
(np. naruszenie integralności BIOS serwera służące do załado-
wania złośliwego oprogramowania) powodują, że coraz więk-
sze znaczenie mają mechanizmy zabezpieczeń wbudowane 
w serwer.

– Ważne będzie upewnienie się, że dostarczone urządzenia 
w drodze z fabryki do klienta nie zostały w żaden sposób naruszo-
ne: otwarte, uruchomione lub zmienione pod kątem konfi guracji. 
Do takiej kontroli niezmienności klienci stosować mogą rozwiąza-
nia weryfi kujące bezpieczeństwo komponentów, połączone z czuj-

nikiem otwarcia obudowy. Niezmienna suma kontrolna zapisana 
w pamięci wewnętrznej serwera pozwoli określić, czy elementy 

serwera nie zostały zmienione, a czujnik działają-
cy nawet bez zasilania poinformuje o każdej pró-
bie otwarcia sprzętu – tłumaczy Krzysztof Wilk, 
Senior System Engineer w Dell Technologies. 

Kontrola poprawności i  niezmienności to 
również odchodzenie od klasycznego BIOS-u 
na rzecz UEFI Secure Boot. Podczas startu ma-
szyny obrazy oprogramowania wewnętrznego, 
systemów operacyjnych i  sterowników urzą-
dzeń mogą być podpisane kluczami szyfrujący-
mi wystawionymi przez klienta, a nie producenta 
sprzętu, w celu pełnej kontroli tego, co jest uru-

chamiane i z jakiego źródła. 
Jeśli chodzi o optymalizację wydatków na utrzymanie infra-

struktury serwerowej, to liczy się nie tylko cena zakupu samego 
serwera, ale również o koszty związane z jego codziennym za-
rządzaniem, zasilaniem i chłodzeniem. 

– Zarządzanie infrastrukturą IT często sprowadza się do wyko-
nywania powtarzalnych czynności, w rodzaju aktualizacji BIOS-u, 
oprogramowania karty zarządzającej, sterowników urządzeń lub 
konfi guracji wielu serwerów według ustalonego wzorca. Dlatego 
ważny jest również wybór platformy serwerowej, której wbudowa-
ne systemy zarządzania pozwalają na zdjęcie takich powtarzal-
nych czynności z głowy administratora – twierdzi Krzysztof Wilk. 

Obecna sytuacja na rynku energii sprawia, że przetwarzanie 
danych staje się coraz droższe, więc będzie się dążyć do opty-
malizacji wykorzystania zasobów przy minimalnym wpływie na 
produktywność systemu informatycznego. Stąd coraz ważniej-
szym dla klientów czynnikiem wyboru nowych platform serwe-
rowych powinny stać się wbudowane w serwery mechanizmy 
ograniczające pobór prądu.  n
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n Paweł Wójcik, HV and Compute & Data Services 
Lead, HPE 
Turbulencje gospodarcze i infl acja mogą 

zmienić kontekst inwestycji technologicz-

nych na świecie, zwiększając wydatki w nie-

których obszarach i przyspieszając spadki 

w innych. W tak niestabilnej sytuacji, znacząca 

część klientów poszukuje rozwiązań zoptymalizo-

wanych cenowo. Jednak nie jest to jedyny czynnik warunkujący 

zakupy klientów. Ogólnie rozumiane koszty użytkowania zwią-

zane z zarządzaniem, wsparciem, serwisem sprzętu IT również 

mają znaczący wpływ na ich decyzje. Dodatkowym warunkiem 

ekonomicznym jest także sposób dostarczania infrastruktu-

ry – pozyskania i użytkowania sprzętu IT w dłuższym okresie. 

Klienci coraz częściej preferują korzystanie z infrastruktury 

w centrum obliczeniowym w modelu chmurowym – na platfor-

mie usługowej, która zapewnia prostotę i przejrzystość rozli-

czania w oparciu o zmierzony poziom wykorzystania zasobów, 

elastyczność i bezpieczeństwo.

n Marcin Brzeziński, prezes zarządu, Eterio
Cena jest nadal istotna przy podejmo-

waniu decyzji zakupowych, ale klienci 

zaczęli zwracać uwagę na kilka innych 

czynników. Dla wielu fi rm, urzędów czy 

instytucji ogromne znaczenie ma czas 

realizacji zamówienia. Zwłaszcza dla tych 

organizacji, które wprowadziły w swojej pra-

cy tryb zdalny lub hybrydowy, bądź potrzebują dużej mo-

cy obliczeniowej i gromadzą coraz więcej danych. Wobec 

tej potrzeby kluczowe stają się elastyczność i możliwość 

budowy serwerów w oparciu o komponenty różnych do-

stawców. Sprzęt musi także sprostać coraz wyższym wy-

maganiom w zakresie oferowanej gwarancji. Obserwujemy, 

że klienci coraz częściej wymagają serwisu gwarancyjnego 

przez 5, a czasami nawet 7 lat. I choć wsparcie na każdym 

etapie zawsze było kluczowe, to szczególnie teraz widzimy, 

jak ważne staje się posiadanie zespołu inżynierów z wielo-

letnim doświadczeniem.

Rośnie znaczenie 
wbudowanych 
w serwery 
mechanizmów 
ograniczających 
pobór prądu.
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n opr. Tomasz Janoś

Amerykańska redakcja CRN zwróciła się do tamtejszych resellerów i integratorów o wskazanie 
najlepszych produktów minionego roku. Oceniali je według trzech kryteriów: możliwości 
technologicznych, zaspokajania potrzeb klienta oraz uzyskiwanych ze sprzedaży przychodów 
i zysków. Na podstawie zebranych w ten sposób głosów przyznano nagrody za ubiegły rok. 

Produkty Roku

      AI – PLATFORMY 

   DLA PRZEDSIĘBIORSTW

MICROSOFT AZURE AI
Portfolio usług Azure AI oferuje programistom i analitykom 

danych, budującym rozwiązania sztucznej inteligencji, różne 

modele dotyczące obrazu, mowy, języka i podejmowania decy-

zji. Użytkownicy mogą tworzyć modele uczenia maszynowego 

za pomocą środowisk Jupyter Notebook i Visual Studio Code, 

a także TensorFlow, PyTorch oraz narzędzi open source. Ostat-

nie aktualizacje obejmują ulepszoną klasyfi kację obrazów, 

tagowanie i wykrywanie obiektów w usłudze Azure Compu-

ter Vision oraz możliwość generowania kodu automatyczne-

go uczenia modeli czy konfi gurowania powiadomień e-mail 

w usłudze Azure Machine Learning.

      BEZPIECZEŃSTWO – 

   MANAGED DETECTION 

   AND RESPONSE (MDR)

SENTINELONE SINGULARITY XDR
SentinelOne Singularity XDR jest przedstawiana jako „gotowa 

do użycia” rozszerzona platforma wykrywania zagrożeń i re-

agowania na nie. Pomaga ona przedsiębiorstwom w monito-

rowaniu, śledzeniu i kontekstualizacji danych we wszystkich 

punktach końcowych, chmurach i tożsamościach. SentinelOne 

niedawno zaprezentowało integrację swoich produktów z pro-

duktami Mandiant (obecnie część Google) oraz możliwości ana-

lizy zagrożeń i reagowania na incydenty w celu usprawnienia 

procesów wykrywania zagrożeń, ich selekcji oraz threat huntin-

gu w obliczu rosnącego wyrafi nowania cyberataków. 

      BEZPIECZEŃSTWO 

   POCZTY E-MAIL

MIMECAST
Codzienna analiza ponad 1,3 mld wiadomości e-mail od 40 

tys. klientów na całym świecie w połączeniu z modelami 

sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego to siła, która stoi 

za narzędziami Mimecast do ochrony poczty. Rozwiązanie tej 

marki zapewnia użytkownikom ochronę przed phishingiem, 

oprogramowaniem ransomware, socjotechniką, oszustwami 

płatniczymi, podszywaniem się pod inne osoby oraz innymi 

atakami opartymi na wiadomościach e-mail. Najnowsze aktu-

alizacje zestawu narzędzi zabezpieczających pocztę obejmują 

ulepszenia ochrony dotyczącej plików załączników, a także 

nowe mechanizmy ochrony przed błędnie zaadresowanymi 

wiadomościami.

      BEZPIECZEŃSTWO 

   PUNKTÓW KOŃCOWYCH

SENTINELONE SINGULARITY FOR 
ENDPOINT
Singularity for Endpoint to element platformy SentinelOne 

Singularity XDR, która pomaga centrom SOC i personelowi ope-

racyjnemu IT chronić środowiska fi rmowe przed szeroką gamą 

cyberzagrożeń. Singularity for Endpoint zapewnia zróżnico-

waną ochronę punktów końcowych i możliwości reagowania 

na zagrożenia. Oferuje dynamiczne wykrywanie urządzeń, 

większą widoczność i możliwości działania, szybką reakcję na 

zagrożenie i krótki czas jego eliminowania. W 2022 r. Sentinel-

One zaprezentował nową funkcję mapowania luk w zabezpie-

czeniach, która wykorzystuje różne mechanizmy SentinelOne 

do automatyzacji wyszukiwania zagrożeń i reakcji na nie.

      BEZPIECZEŃSTWO SIECI

FORTINET FORTIGATE 
NEXT GENERATION FIREWALL
Przewagi fi rewalli Fortinetu nad tradycyjnymi zaporami 

wynikają z zaawansowanych funkcji, takich jak głęboka in-

spekcja pakietów, zapobieganie włamaniom, zaawansowane 

wykrywanie złośliwego oprogramowania, kontrola aplikacji 

oraz ogólnie zwiększona widoczność sieci dzięki kontroli za-

szyfrowanego ruchu. W 2022 r. Fortinet przedstawił FortiGate 

1000 F, swoją najnowszą serię fi rewalli o ponad siedem razy 

większej przepustowości. Producent twierdzi, że nowa seria 

ma wyraźnie niższe zużycie energii liczonej w watach na Gb/s 

przepustowości zapory w porównaniu z konkurencyjnymi 

produktami.

      BEZPIECZEŃSTWO 

   W CHMURZE

PALO ALTO SIECI PRISMA CLOUD
Zespoły ds. bezpieczeństwa i DevOps mogą używać Prisma 

Cloud do zabezpieczania aplikacji począwszy od etapu ich ko-

dowania aż do ich wdrożenia. Jako platforma CNAPP (Cloud 

Native Application Protection Platform) rozwiązanie fi rmy 

Palo Alto Networks obsługuje dostawców świadczących usługi 

chmurowe, zapewniając bezpieczeństwo aplikacji w chmurze. 

Aktualizacje z 2022 r. obejmują polityki dotyczące anomalii 

w działaniu DNS w chmurze AWS, kontrolę zarządzania tożsa-

W ten sposób, na podstawie 5 tys. 
zebranych głosów, przyznano 
nagrody produktom jeszcze 

przed rokiem zupełnie nie znanym oraz 
nowym, ulepszonym generacjom tych 
oferowanych już od dłuższego czasu. Ka-
tegorie, które wzięto pod uwagę, obejmo-
wały zarówno produkty z najszerszego 

kanału sprzedaży (w  tym laptopy czy 
drukarki wielofunkcyjne), jak i rozwią-
zania z najnowszych obszarów technolo-
gicznych, takich jak sztuczna inteligencja, 
Internet Rzeczy oraz infrastruktura hi-
perkonwergentna i chmura hybrydowa.

Warto nadmienić, że wielu producen-
tów otrzymało nagrody w  kilku kate-

goriach produktowych. Należą do nich: 
Cisco Systems, Palo Alto Networks i Sen-
tinelOne (po dwa wyróżnienia), jak też 
Microsoft (z  trzema nagrodami) oraz 
rekordzista, czyli HPE z imponującym 
zestawem siedmiu tytułów (pięciu z port-
folio GreenLake i po jednym dla rozwią-
zań Aruba i Zerto).
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mością i dostępem, szczegółową kontrolę dostępu opartą na 

rolach oraz ujednolicone zasady i alerty dotyczące obciążeń 

obliczeniowych.

      BEZPIECZEŃSTWO 

   – ZARZĄDZANIE 

   TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM

FORGEROCK IDENTITY PLATFORM 

ForgeRock Identity Platform zapewnia funkcje bezpieczeństwa 

w zarządzaniu tożsamością i dostępem w środowiskach lokal-

nych i wielochmurowych oraz w scenariuszach hybrydowych. 

Robi to w odniesieniu do pracowników, klientów, przepływów 

pracy, urządzeń i innych chronionych podmiotów. Platforma 

oferuje bezpieczeństwo w modelu zero trust, chroni przed prze-

jęciem konta i oszustwami. Najnowsze jej aktualizacje obejmują 

ulepszenie sposobu publikowania kluczy, obsługę ReCaptcha v3, 

skryptową obsługę punktów rozszerzeń Java oraz węzeł do 

przechowywania niestandardowych plików cookie.

     BIG DATA 

DATABRICKS LAKEHOUSE 
PLATFORM 
Data Lakehouse łączy tradycyjne analityczne możliwości 

hurtowni danych z jeziorem danych (magazynem nieprze-

tworzonych danych w ich oryginalnym formacie). Databricks 

Lakehouse Platform łączy zadania związane z danymi, ana-

lizami i sztuczną inteligencją z kompleksowym ich zarządza-

niem i bezpieczeństwem. Firma Databricks zaktualizowała 

w 2022 r. swój flagowy produkt, zwiększając wydajność 

i funkcjonalność hurtowni danych, rozszerzając zarządzanie 

danymi, dodając nowe możliwości ich udostępniania (w tym 

poprzez analityczny marketplace), ulepszając cykl życia ucze-

nia maszynowego, jak też wprowadzając tzw. clean rooms dla 

bezpiecznej współpracy na danych oraz automatyczną opty-

malizację kosztów dla operacji ETL.

      BUSINESS INTELLIGENCE 

   (BI) I ANALITYKA

HPE GREENLAKE FOR DATA FABRIC 
Zaprezentowane w 2022 r. rozwiązanie GreenLake for Data 

Fabric to w pełni zarządzana usługa, która łączy hybrydową, 

gotową do analizy strukturę danych ze sprzętem, oprogramo-

waniem i usługami GreenLake. Rozwiązanie – wykorzystujące 

technologię przejętą przez HPE w 2019 r. od MapR Technolo-

gies – jest obsługiwane przez HPE Ezmeral Data Fabric, któ-

re łączy pliki, obiekty, bazy danych NoSQL oraz strumienie 

w czasie rzeczywistym i w rozproszonych lokalizacjach. Dzię-

ki ujednoliceniu i przygotowaniu danych do przetwarzania 

zwiększa się ich integralność, ponieważ usuwane są błędy 

i duplikaty plików. 

     CHMURA PUBLICZNA

MICROSOFT AZURE 
Microsoft zapewnia wiele usług w swojej chmurze Azure, 

w tym Infrastructure-as-a-Service, usługi zarządzanych baz 

danych, analitykę, tworzenie aplikacji, wdrażanie Inter-

netu Rzeczy (IoT) oraz różne rozwiązania bezpieczeństwa. 

W 2022 r. podczas konferencji Microsoft Build, producent 

zaprezentował usługę Azure OpenAI (zaawansowane modele 

generatywne sztucznej inteligencji), AI dashboards for Azure 

Machine Learning oraz rozszerzenia routingu aplikacji webo-

wych dla usługi Azure Kubernetes Service. 

      CRM/ERP

SAP S/4HANA CLOUD  
SAP S/4HANA Cloud to flagowy pakiet zintegrowanych apli-

kacji ERP, służący do zarządzania podstawową działalnością 

biznesową, w tym finansami (księgowość, zaopatrzenie i prze-

twarzanie zamówień), zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw 

oraz produkcją i powiązaną logistyką. Wersja S/4HANA Cloud 

z 2022 r. zawiera szereg znaczących ulepszeń, w tym rozsze-

rzone wykorzystanie sztucznej inteligencji i analiz predykcyj-

nych w zarządzaniu łańcuchem dostaw i aplikacjach sektora 

publicznego, integrację SAP Analytics Cloud z raportowaniem 

finansowym oraz nowe możliwości w obszarach transformacji 

cyfrowej, Przemysłu 4.0 i sustainability.

      DRUKARKI

   WIELOFUNKCYJNE (MFP)

XEROX VERSALINK C7100 
Xerox wypuścił w 2022 r. kolejną generację swojej popularnej 

serii drukarek wielofunkcyjnych Versalink. Urządzenia C7100 

umożliwiają drukowanie w kolorze na papierze o rozmiarze do 

A3 i w rozdzielczości do 1200 x 2400 dpi. MFP Xeroxa, które 

oferuje funkcje kopiowania/drukowania/skanowania (i opcjo-

nalnie faksowania), wyposażono w przypominający tablet 

interfejs użytkownika i jednoprzebiegowy automatyczny 
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podajnik dokumentów na 130 arkuszy. Dzięki aplikacji Mobile 

Link C7100 może ono wykonywać wiele funkcji bezdotykowo, 

a za automatyzację przepływu pracy odpowiada technologia 

Xerox ConnectKey.

      INFRASTRUKTURA 

   CHMURY HYBRYDOWEJ

HPE GREENLAKE FOR PRIVATE  
CLOUD ENTERPRISE 
HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, stanowiąc część 

oferty as-a-service platformy HPE GreenLake, zapewnia 

przedsiębiorstwom zautomatyzowaną, elastyczną i skalowal-

ną chmurę prywatną w modelu pay-as-you-go, czyli zgodnie 

z rzeczywistym użyciem. HPE GreenLake for Private Cloud En-

terprise zostało stworzone z myślą o aplikacjach chmurowych 

i tradycyjnych, obejmując modułową infrastrukturę i oprogra-

mowanie do obsługi wdrażania obciążeń fizycznych, maszyn 

wirtualnych i kontenerów. Zapewniając środowisko natywne 

dla chmury, ma wspierać wdrażanie strategii hybrydowej 

użytkownika biznesowego. 

      INFRASTRUKTURA 

   HIPERKONWERGENTNA

HPE GREENLAKE FOR HCI  
Ideą stojącą za stworzeniem HPE GreenLake for HCI ma być 

ułatwienie wdrażania, aktualizacji i zarządzania IT za pomocą 

jednego interfejsu. Zunifikowana usługa chmurowa eliminu-

je złożoność orkiestracji infrastruktury maszyn wirtualnych. 

Za pośrednictwem konsoli GreenLake Data Service Cloud roz-

wiązanie ułatwia globalne i ujednolicone zarządzanie oraz 

monitorowanie maszyn wirtualnych, w tym w chmurze pu-

blicznej. Łączy ono moc obliczeniową, sieć i pamięć masową 

z nowoczesnymi hiperwizorami, możliwościami automatyzacji 

i usługami danych, na dużą skalę obsługując mieszane obcią-

żenia maszyn wirtualnych. 

      INTERNET RZECZY/EDGE

ARUBA CENTRAL  
NETCONDUCTOR 
Należąca do HPE spółka Aruba udostępniła Central NetCon-

ductor: nowy zestaw funkcji dla Aruba Central, w którym wy-

korzystuje się technologię AI do uproszczenia i automatyzacji 

tworzenia polityk sieciowych, w tym w specyficznych zastoso-

waniach, takich jak wdrażanie urządzeń IoT oraz zarządzanie 

nimi. W czasach, gdy sieci stają się coraz bardziej złożo-

ne i rozproszone, dostawcy rozwiązań wykorzystują Aruba 

Central NetConductor do definiowania polityk sieciowych, 

centralizacji zarządzania rozległymi sieciami i automatyzacji 

konfiguracji sieci w infrastrukturze przewodowej, bezprzewo-

dowej i WAN. Co ważne, to wszystko odbywa się bez wchodze-

nia na poziom bazowej struktury sieci. 

      LAPTOPY

HP ELITE DRAGONFLY G3 
Elite Dragonfly G3 to lekki, ultraprzenośny notebook z obu-

dową typu clamshell. Ważące 1 kg urządzenie jest dostępne 

z ekranem dotykowymi oraz zwykłym, a w najlepiej wyposa-

żonej wersji ma zainstalowany wyświetlacz OLED o rozdziel-

czości 3000 x 2000 pikseli, który zapewnia wyjątkowe kolory  

oraz kontrast. Podstawowy model jest napędzany przez pro-

cesor Intel Core i5–1235U, ma 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 

o pojemności 512 GB. Urządzenie w kolorze slate blue lub na-

tural silver zostało wykonane z materiałów pochodzących 

z recyklingu.

      OCHRONA 

   I ZARZĄDZANIE DANYMI

ZERO 9.5 
Przejęta przez HPE w 2021 r. firma Zerto rozwija technologię 

tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, która 

współpracuje z obciążeniami działającymi na platformach 

Microsoft Azure, IBM Cloud, AWS, Google Cloud, Oracle Cloud, 

Kubernetes oraz VMware. Rozwiązanie Zerto 9.5 było kilka-

krotnie ulepszane w 2022 r., a najnowsza aktualizacja daje 

możliwość wyboru źródła danych do odzyskiwania, punktu 

w czasie i maszyny wirtualnej do przywrócenia danych oraz 

przeglądania plików i folderów przeznaczonych do przywróce-

nia za pomocą prostego kreatora.

      OCHRONA ZASILANIA

CYBERPOWER: 3-FAZOWY 
MODUŁOWY UPS 
3-fazowy modułowy zasilacz UPS CyberPower chroni firmo-

wą infrastrukturę krytyczną, w tym: korporacyjne serwery, 

sprzęt do tworzenia kopii zapasowych i wrażliwą elektronikę. 

Integratorzy mogą dostosować system do potrzeb klientów, 

którzy mają duże zapotrzebowanie na nadmiarowe zasilanie 

w centrach danych i instalacjach typu mission-critical. Modu-

ły o wysokości 2U zapewniają dużą elastyczność, wydajność 

i oszczędność miejsca, a ich liczbę można dostosować do zapo-

trzebowania na moc i redundancję, wymieniając je bez przery-

wania pracy urządzenia. 

      PAMIĘĆ MASOWA 

   DLA PRZEDSIĘBIORSTW

HPE GREENLAKE FOR BLOCK  
STORAGE  
W 2022 r. HPE rozszerzyło swoją platformę usługową  

GreenLake o HPE GreenLake for Block Storage, rozwiązanie 

Storage-as-a-Service, oferujące samoobsługę i gwarancję 

100-procentowej dostępności dla środowisk typu mission-cri-

tical. HPE GreenLake for Block Storage to usługa świadczona 

w modelu konsumpcyjnym, która umożliwia użytkownikom 

dynamiczne skalowanie pojemności w górę lub w dół w zależ-

ności od potrzeb. Zapewnia także użytkownikom utrzymywa-

nie wymogów SLA dla warstw pamięci blokowej o znaczeniu 

krytycznym i ogólnego przeznaczenia.

      PAMIĘĆ MASOWA 

   DLA MŚP

SYNOLOGY RS822RP+ 
Synology oferuje wiele systemów pamięci masowej dla ma-

łych firm i przedsiębiorstw – od urządzeń desktopowych 

po montowane w szafach rackowych. W 2022 r. producent 

wprowadził na rynek systemy pamięci masowej RackSta-

tion RS822+ i RS822RP+ z linii Plus, zaprojektowane z myślą 

o wdrożeniach typu edge i oddziałowych. Są to urządzenia 1U 

z czterema wnękami na dyski, które przy użyciu opcjonalne-

go zewnętrznego modułu JBOD 1U można skalować do ośmiu 

dysków SSD lub HDD. System operacyjny DSM zapewnia cen-

tralne zarządzanie, tworzenie klastrów o wysokiej dostępno-

ści, funkcje bezpieczeństwa, a także administrowanie plikami, 

ich synchronizowanie i udostępnianie. 

      PAMIĘĆ MASOWA SDS 

   (SOFTWARE-

   DEFINED STORAGE)

VMWARE VSAN+ 
VMware, w oparciu o swoje doświadczenia w zakresie wirtu-

alizacji, już jakiś czas temu wkroczył w obszar programowo 

definiowanej pamięci masowej, oferując rozwiązanie vSAN 

oraz technologię definiowanej programowo infrastruktury 

hiperkonwergentnej VMware HCI. W roku 2022 producent 

poszedł o krok dalej, prezentując infrastrukturę hiperkon-

RYNEK
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wergentną VMware vSAN+, która rozszerza możliwości vSAN 

o usługi chmurowe. Ma to zapewnić administratorom IT cen-

tralizację zarządzania i zwiększyć wydajność środowiska 

vSAN. vSAN+ działa na standardowych serwerach x86, umoż-

liwiając łączenie dysków SSD i HDD we współużytkowany 

magazyn danych zapewniający bezpieczeństwo i skalowalność 

klasy enterprise. 

      PLATFORMY 

   DO WSPÓŁPRACY 

   DLA PRZEDSIĘBIORSTW

INTERMEDIA UNITE 
Unite to wszechstronna platforma Unified Communications-

-as-a-Service firmy Intermedia. W oparciu o chmurę platforma 

oferuje połączenia głosowe, wiadomości, wideokonferencje 

w jakości HD, analizy oraz integracje firm trzecich, które są 

dostępne dla użytkowników za pośrednictwem kompute-

ra, telefonu stacjonarnego lub aplikacji mobilnej. W ciągu 

ostatniego roku Intermedia wprowadziła na rynek znacząco 

ulepszoną wersję Unite, która obejmuje firmową aplikację 

Contact-Center-as-a-Service dla przedsiębiorstw, które rozwi-

jają obsługę klienta, a zwłaszcza dla tych, które wykorzystują 

pracę hybrydową. 

      PLATFORMY 

   DO WSPÓŁPRACY 

   DLA MŚP 

GOOGLE WORKSPACE 
Google Workspace, wcześniej znany jako G Suite, to oparty 

na chmurze pakiet Google Cloud do współpracy i zwiększa-

nia produktywności, obejmujący takie narzędzia, jak: Gmail, 

Calendar, Meet, Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms czy 

Sites. Ze względu na konkurencyjne ceny, portfolio to zysku-

je popularność szczególnie wśród małych i średnich firm. Na 

początku 2022 r. Google Cloud uruchomił nową bezpłatną (ale 

ograniczoną) wersję Google Workspace o nazwie Google Work-

space Essential Starter Edition – dla zespołów składających się 

z maksymalnie 25 osób. 

      PROCESORY 

NVIDIA GEFORCE RTX 
Linia procesorów graficznych GeForce RTX to podstawa plat-

formy obliczeniowej firmy Nvidia, wbudowanej w karty gra-

ficzne, laptopy i komputery stacjonarne. Procesory graficzne 

są używane do obsługi wielu aplikacji wymagających wysokiej 

wydajności, w tym gier, wizualizacji naukowych, projekto-

wania oraz produkcji filmów i wideo. W 2022 r. producent 

wprowadził na rynek kartę GeForce RTX 3080 Ti, wykorzystu-

jącą architekturę Ampere. Oferuje ona rdzenie Tensor trzeciej 

generacji, które zwiększają wydajność przetwarzania DLSS, 

a także rdzenie RT drugiej generacji, przyspieszające działanie 

ray tracingu.

      SERWERY

IBM POWER S1024 
Serwer IBM Power S1024 został zaprojektowany z myślą 

o krytycznych obciążeniach biznesowych w środowisku wie-

lochmurowym, w którym dane muszą być bezpieczne i do-

stępne z dowolnego miejsca sieci. Dwugniazdowy serwer 

4U, na którym działa system IBM AIX, IBM lub Linux, oferuje 

transparentne szyfrowanie pamięci, które zabezpiecza dane 

podczas ich przesyłania między pamięcią masową a proce-

sorem (funkcja wbudowana na poziomie układu scalonego). 

Ponieważ procesor Power10 ma dwa razy więcej rdzeni niż 

jego poprzednik, obciążenia robocze można skonsolidować 

na mniejszej liczbie systemów, ograniczając liczbę licencji 

na oprogramowanie, a także koszty energii elektrycznej oraz 

chłodzenia.

      SIEĆ DLA 

   PRZEDSIĘBIORSTW

HPE GREENLAKE FOR ARUBA 
Będące częścią architektury edge-to-cloud HPE GreenLake 

for Aruba jest rozwiązaniem network-as-a service, które ma 

ułatwiać szybkie i wydajne tworzenie oraz wdrażanie za-

sobów sieciowych. W wydaniu HPE GreenLake z 2022 r. do 

oferty HPE GreenLake for Aruba włączono nowe funkcje typu 

edge-connectivity-as-a-service, dotyczące wewnętrznej i ze-

wnętrznej sieci bezprzewodowej oraz zdalnej sieci bezprze-

wodowej, a także rozszerzone funkcje przewodowego dostępu, 

agregacji i rdzenia sieci, wdrożeń typu SD-branch i wglądu 

w obsługę użytkowników.

      SIEĆ DLA MŚP 

CISCO MERAKI 
Cisco Meraki to portfolio kontrolowanych przez chmurę roz-

wiązań Wi-Fi, routingu i bezpieczeństwa. Według producenta 

linia produktów Meraki jest szczególnie popularna w sektorze 

MŚP. Dzieje się tak ze względu na prostotę i łatwość obsługi, 

do której służy jedna konsola webowa. W 2022 r. Cisco roz-

szerzyło możliwości opartego na chmurze pulpitu zarządzania 

Meraki, umożliwiając za jego pomocą administrowanie więk-

szą liczbą produktów sieciowych Cisco, w tym serią przełącz-

ników dostępowych Catalyst. 

      SIECI SD-WAN

PALO ALTO NETWORKS 
PRISMA SD-WAN 
W wyniku przejęcia CloudGenix w 2020 r. Palo Alto Networks 

ma w swoim portfolio technologię SD-WAN, oferując rozwią-

zanie Prisma SD-WAN do łączenia i zabezpieczania centrów 

danych, oddziałów i dużych kampusów. W oparciu o Prisma 

SD-WAN producent rozwija swój bezpieczny dostęp do usług 

brzegowych oraz zapewnia integrację z innymi dostawcami 

tego rodzaju rozwiązań. Prisma SD-WAN to usługa dostarczana 

w chmurze, która obejmuje definiowaną przez aplikację auto-

nomiczną sieć SD-WAN, a także urządzenia brzegowe Instant-

-On Network oraz ich orkiestrację.

      TABLETY 

MICROSOFT SURFACE PRO 8 
Surface Pro 8, najnowszy model flagowego tabletu firmy Mi-

crosoft, oferuje znaczące ulepszenia w stosunku do swojego 

poprzednika. Urządzenie jest dostępne w kilku konfiguracjach, 

w tym z czterordzeniowym procesorem Intel Core i7–1185GY 

3 GHz, 16 GB pamięci LPDDR4x RAM, 13-calowym ekranem 

QHD o rozdzielczości 2800 x 1920, dyskiem SSD 256 GB i ka-

merą internetową 1080p z czujnikiem podczerwieni. Tablet 

Surface Pro 8 współpracuje z piórem Surface Slim Pen 2 

i można go podłączyć bezpośrednio do klawiatury Surface 

Pro Signature.

      WYDAJNOŚĆ APLIKACJI

CISCO APPDYNAMICS 
Oprogramowanie AppDynamics oferuje narzędzia do mo-

nitorowania wydajności i analizy w czasie rzeczywistym 

w oparciu o platformę w chmurze. Przy ich użyciu dostawcy 

usług mogą rozwiązywać problemy z aplikacjami i ich ska-

lowalnością oraz ułatwiać klientom podejmowanie bardziej 

świadomych decyzji operacyjnych w coraz bardziej złożo-

nych środowiskach IT. AppDynamics jest częścią komplekso-

wej oferty Cisco z obszaru observability, którą producent chce 

dostarczać w 100 procentach przez kanał sprzedaży dostaw-

ców usług. 
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Do coraz większej grupy polityków 
i decydentów dociera fakt, że bez 
litu nie ma baterii elektrycznych 

do samochodów, autobusów i ciężarówek, 
a obecny i przewidywany popyt wielo-
krotnie przekracza podaż. Kto zatem bę-
dzie kontrolował kopalnie, przetwarzanie 
i  rafi nację, ten będzie kontrolował lub 
przynajmniej miał wpływ na względną 
niezależność rozwoju elektryfi kacji trans-
portu kołowego w swoim kraju. 

Zachód zdaje już sobie sprawę z tego, 
że kompletnie „przespał” sprawę i pozwo-
lił Chinom na kontrolowanie (poprzez 
zaangażowanie kapitałowe) 
większości światowych za-
sobów litu – szacuje się, że 
obecnie jest to około 60 proc. 
Pojawiają się zatem „nerwo-
we” ruchy, jak na przykład 
ostatnia decyzja Kanady, 
która zażądała, żeby Chiny 
natychmiast sprzedały swo-
je udziały w trzech kanadyjskich fi rmach 
wydobywczych – oczywiście ze względu 
na „bezpieczeństwo narodowe”. 

Należy przy tym pamiętać, że Chiny 
to równocześnie największy na świecie 
„konsument” litu i to przez ostatnie pięć 
lat z rzędu, podczas gdy własne zasoby 
litu w Chinach szacowane są na zaled-
wie 7,9 proc. światowych. Dlatego Pań-
stwo Środka również jest podatne na 
gwałtownie rosnące ceny tego niezwykle 
ważnego pierwiastka i zakłócenia w łań-

cuchach dostaw. 
Tymczasem cena 
węglanu litu – klu-
czowego składnika 
przy produkcji baterii 
– w ciągu ostatniego roku 
wzrosła o 400 proc. 

Sprawę dodatkowo komplikuje gwał-
townie rosnący popyt na magazyny 
energii OZE – zarówno po stronie jej pro-
ducentów, jak i sieci szkieletowych. Ow-
szem, częściowo trafi a tam lit w ramach 
„drugiego życia” baterii, ale to oznacza, 
że nie będzie go w recyklingu (a przy-

najmniej czas oczeki-
wania na niego wydłuży 
się o  kolejne dziesiąt-
ki lat, co nie wpłynie na 
zmniejszenie popytu na 
„nowy” lit). Warto zatem 
przyjrzeć się sposobom, 
w  jaki Państwo Środ-
ka próbuje radzić sobie 

z tym problemem. Jednym z pomysłów 
(w zaawansowanym stadium rozwoju) 
jest zastąpienie baterii litowych bateria-
mi wanadowymi. 

Wanadowe przepływowe baterie redoks 
(po angielsku określane wymiennie ter-
minami VRB, VFB lub VRFB) to znana 
technologia. Pierwsze próby jej wyko-
rzystania datują się na lata 30-te XX w., 
a pierwsza udana demonstracja tej tech-

nologii odbyła się w latach 80-tych. Bate-
rie wanadowe mają wiele zalet, a zalicza 
się do nich: brak limitu pojemności ener-
gii, długi cykl życia (do 20 lat) czy długi 
cykl rozładowań/załadowań (15–20 tys.). 
Co ważne, mogą pozostawać dowolnie 
długo rozładowane bez wpływu na ich 
jakość, jak też nie ulegają samozapłono-
wi i nie wybuchają. Na wielu potencjal-
nych użytkownikach wrażenie powinien 
zrobić także niemal stuprocentowy re-
cykling materiałów. Z kolei do obecnych 
ograniczeń tej technologii należy niestety 
relatywnie wysoka toksyczność tlenków 
wanadu, niższa gęstość energetyczna (70 
do 75 proc. tego, co oferują współczesne 
baterie litowe), jak również wysoki po-
czątkowy koszt instalacji (dwukrotnie 
wyższy niż dla baterii litowych). 

Pierwszy prototyp baterii wanadowej 
powstał w Chinach w 1995 r. Ze wzglę-
du na dwa ostatnie wymienione przeze 
mnie ograniczenia (koszt instalacji i po-
jemność) technologia ta nie nadaje się do 
zastosowań na małą skalę, na przykład do 
transportu. Sytuacja jednak zmieniła się 
diametralnie wraz ze wzrostem zapotrze-
bowania na wielkie magazyny energii wy- Fo
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CHINY WSPÓŁCZESNE

Czy grozi nam kolejna „wojna” o zasoby? Czy 
po ropie, gazie i pierwiastkach ziem rzadkich 
pora na lit? A może jednak wanad? 

co dalej?
Świat na baterie: 

n Albert Borowiecki, 
Instytut Badań Chin Współczesnych 

Wanad
w samochodach 
elektrycznych?
Niewykluczone.  
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twarzanej z odnawialnych źródeł energii.  
Ich liczba systematycznie rośnie. 

W Dalian (prowincja Liaoning) oddano 
właśnie do użytku największy na świecie 
magazyn energii wykorzystujący baterie 
wanadowe. Ma on stabilizować pracę sie-
ci i gromadzić energię z OZE. Jego obec-
ne parametry (100 MW/400 MWh) mają 
w drugiej fazie rozbudowy ulec podwoje-
niu. Tutaj efekt skali doprowadził do tego, 
że jest to instalacja dużo tańsza od porów-
nywalnej opartej na bateriach litowych. 
Dla zainteresowanych –  pierwsza faza 
(100 MW) kosztowała około 226 mln dol. 

To jednak nie jest, jak niektórzy mogli-
by powiedzieć, „jedna jaskółka, co wiosny 
nie czyni”. Obecnie na różnych etapach 
realizacji jest w Chinach 
około 9  innych instalacji 
baterii wanadowych w ma-
gazynach energii (od 100 
do 800 MWh). Niekwe-
stionowanym „królem” 
będzie jednak ogłoszony 
we wrześniu projekt fi rmy 
CNNC Huineng, w którym 
instalacja wanadowa ma 
osiągnąć 1 GWh. Oddanie 

do użytku i podłączenie do sieci zaplano-
wano na końcówkę 2023 r. 

Tak jak to miało miejsce w przypadku 
paneli słonecznych i samochodów elek-
trycznych, rozwojowi rynku magazynów 
energii wykorzystujących baterie wa-
nadowe towarzyszy rozwój innych fi rm 
z branży. Jednym z przykładów jest HBIS, 
drugi co do wielkości producent wanadu 
w Chinach. Niedawno ogłosił, że właśnie 
oddał do użytku kolejne dwie linie pro-
dukcyjne: wanadu wysokiej jakości (czy-
stości) i elektrolitu wanadowego – obie 
o wydajności 1000 ton rocznie. Z kolei 
koncern Pangang Group Vanadium and 
Titanium Resources (numer 1 w produkcji 
wanadu w Chinach) stworzył joint ventu-
re z Rokgke Power (producentem baterii). 
Wspólnie mają stworzyć linię produkcyj-
ną elektrolitu wanadowego w prowincji 
Syczuan i pracować nad komercjalizacją 
tej technologii. 

Warto dodać, że wspomniana wcze-
śniej fi rma CNNC zainwestowała 71 mln 
dol. w nową spółkę córkę, której głównym 
celem będą badania i rozwój technologii 
wanadowych. CNNC wspiera również 
aktywnie wysiłki na rzecz utworzenia 
w Chinach kompletnego łańcucha dostaw 
dla tej technologii. 

Wszystkie wspomniane powyżej dzia-
łania (i wiele innych) mają doprowadzić 
do tego, że rynek dla nowo instalowanych 
baterii wanadowych w Chinach osiągnie 
w 2025 r. wartość 2,3 GW i 4,5 GW w kolej-
nych latach. W roku 2030 będzie to skut-
kować łączną zainstalowaną pojemnością 
baterii wanadowych na poziomie 24 GW, 
a wartość tego rynku ma wynosić wów-
czas 40 mld juanów (około 6 mld dol.). 

Można założyć, że przy rosnącym i dy-
namicznym rynku zbytu w Chinach na tę 

technologię wzrosną 
również nakłady na ba-
dania i  rozwój, które 
doprowadzą z czasem 
do tego, że baterie wa-
nadowe znajdą swo-
je miejsce również 
w  samochodach elek-
trycznych. Mój ostroż-
ny optymizm w  tym 
względzie wynika rów-

nież z tego, że o ile w przypadku litu Chi-
ny mają tylko 7,9 proc. światowych zaso-
bów, to dla wanadu jest to 33 proc. 

Dla zwolenników decouplingu, bezpie-
czeństwa narodowego i friendshoringu 
(„przesuwania produkcji do przyjaciół”) 
nie mam jednak dobrych wieści. Drugim 
co do wielkości zasobów wanadu kra-
jem jest… Rosja (32 proc.), trzecim RPA 
(23 proc.), a dopiero na czwartym jest „za-
chodnia” Australia (12 proc.).  n

Przy rosnącym 
rynku zbytu 
w Chinach na tę 
technologię, wzrosną 
również nakłady na 
badania i rozwój.

ZALETY I OGRANICZENIA 
baterii wanadowych 

ZALETY

n  relatywnie wysoka toksyczność 

tlenków wanadu,

n  niższa gęstość energetyczna 

(70 do 75 proc. tego, co oferują 

współczesne baterie litowe),

n  wysoki początkowy koszt 

instalacji (dwukrotnie wyższy 

niż dla baterii litowych).

OGRANICZENIA

n  brak limitu pojemności energii, 

n  długi cykl życia (do 20 lat), 

n  długi cykl rozładowań/

załadowań (15–20 tys.), 

n  mogą pozostawać dowolnie 

długo rozładowane bez wpływu 

na ich jakość,

n  nie ulegają samozapłonowi

 i nie wybuchają,

n  brak efektu „pamięciowego” 

(utrata pojemności w miarę 

użytkowania),

n  niski wyrównany koszt energii 

(LCOE),

n  prawie stuprocentowy recycling 

materiałów.
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infrastruktury (np. rozwiązań chmurowych, 
bądź rozwiązań służących do zarządza-
nia cyber – SOC) będą również podlegali 
nadzorowi.

Obowiązki, które sektorowi fi nansowemu 
znane są już wskutek realizacji wytycznych 
organów nadzoru (EBA czy KNF), realiza-
cji polityk bezpieczeństwa czy planów BCP 
– znajdują odzwierciedlenie w nowych wy-
mogach prawnych. I tak na przykład: bę-
dzie to wymóg prowadzenia dokumentacji 
działań instytucji fi nansowej przed oraz 
w trakcie incydentu ICT (art. 10 DORA), 
bądź wymóg przywrócenia danych z kopii 
zapasowej w odrębnym środowisku opera-
cyjnym (art. 11 DORA).

Dane związane z działalnością instytucji 
fi nansowych hostowane są przez dostaw-
ców. W myśl DORA dostawcy tacy mogą 
zostać zakwalifi kowani jako krytyczni, co 
będzie równało się z objęciem ich bezpo-
średnim nadzorem, a nie jak dotąd pośred-
nim, którym niejako zarządzała instytucja 
fi nansowa (zarządzała w tym sensie, że au-
dytowała dostawcę oraz nakładała na niego 
określone obowiązki umowne). To powinno 
skutkować praktyką, w której dostawca do-
konuje przeglądu własnych procesów doku-
mentacji i przygotowuje się w ten sposób na 
zgodność z DORA (przykładowe dokumen-

DORA ma też w swoim założeniu odpo-
wiadać na wyzwania związane z postępują-
cą cyfryzacją i zarządzać sytuacją, w której 
klient byłby skazany na jednego giga-dos-
tawcę (tzw. vendor lock-in). A  ma to ro-
bić m.in przez wzmacnianie nadzoru nad 
zarządzaniem ryzykiem ICT i motywowa-
nie fi rm do identyfi kacji słabych punktów 
ich strategii oraz oceny ich cyberodporności. 

Poza ogólnym skojarzeniem, że DORA doty-
czy cyberodporności instytucji fi nansowych, 
to regulacje te będą bezpośrednio stosowały 
się do krytycznych dostawców ICT. Będzie 
się to uwidaczniało między innymi w opisach 
przedmiotów zamówień. Przy czym wynika 
to z podejścia do zarządzania ryzykiem ope-
racyjnym, w którym to podmiot nadzorowa-
ny odpowiada za zgodność i to ten podmiot 
odbiera od dostawcy zapewnienia i gwaran-
cje. Przed podjęciem decyzji o współpracy 
zamawiający przeprowadza audyt, bo zno-
wu to on odpowiada za to, że rozwiązania 
dostawcy zapewnią mu oraz uczestnikom 
rynku zgodność i bezpieczeństwo. 

DORA ten stan rzeczy może trochę zmie-
nić. Dyrektywa opisuje bowiem wymogi dla 
postanowień umów, a elementy krytyczne 
usług chce objąć nadzorem organów unij-
nych (ESA). A zatem w myśl DORA dostawcy Fo
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Rada UE 28 listopada 2022 r. przyję-
ła rozporządzenie DORA w sprawie 
operacyjnej odporności cyfrowej (Di-

gital Operational Resilience Act). Akt ten 
ma na celu zwiększenie poziomu cyberod-
porności w sektorze fi nansowym i będzie 
dotyczył instytucji fi nansowych oraz za-
kwalifi kowanych dostawców produktów 
i usług ICT. DORA jest rozporządzeniem, 
a zatem, podobnie jak RODO, będzie obo-
wiązywać bezpośrednio. Można jednak 
spodziewać się, że zostanie nadpisane sta-
nowiskami organów nadzoru lub rozporzą-
dzeniami technicznymi lokalnych instytucji 
w poszczególnych krajach. 

To z pewnością dobra okazja do ujedno-
licenia przepisów. Jednocześnie regulacja 
odpowiada na widoczne na rynku problemy 
bezpieczeństwa produktów, jak brak wspar-
cia przez aktualizację oprogramowania dla 
IoT. Rozporządzenie odpowiadać może 
również na takie problemy prawne, jak prze-
nikające się regulacje czy zróżnicowane wy-
tyczne krajowych organów nadzoru. 

DORA to równie cenna próba zmiany 
optyki z „łataj po wykryciu” na „zachęcaj do 
wykrycia” (np. poprzez programy bug boun-
ty, których wartość, w odróżnieniu od pente-
stów, polega na stałym testowaniu różnych 
warstw i  wynagradzaniu za „efekt”) czy
 z podejścia „napraw po katastrofi e” na po-
dejście „cybersecurity by design”.

Rosnące ryzyko cyberataków skłoniło unijnych urzędni-
ków do publikacji kolejnego, po RODO, aktu dotyczącego 
ochrony danych.  

nowe wytyczne dla ICT

PRAWO

Rozporządzenie

DORA:
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Łukasz Masztalerz   
jest adwokatem specjalizującym się w prawie 

i technologii oraz autorem bloga shadowtech.pl.   

outsourcingu, bądź wdrażając środki tech-
niczne i organizacyjne na potrzeby wymagań 
przetwarzania danych (część zmiany tech-
nologicznej w organizacjach już nastąpiła). 
Będzie to jednak wymagało oceny na nowo 
i ewentualnego dostosowania. To dostoso-
wanie powinno być łatwiejsze, bo DORA 
ma za zadanie ujednolicać, nie zaś wprowa-
dzać dodatkowy i niekompatybilny reżim.

W cenie powinna być również interdyscy-
plinarna optyka. Podobna do tej prezentowa-
nej przez EBA w wytycznych dla zarządzania 
ryzykiem ICT i bezpieczeństwa. W wytycz-
nych EBA mowa jest wprost o  potrzebie 
współpracy ze specjalistami, okresowymi 
szkoleniami pracowników oraz wygospoda-
rowaniu na ten cel specjalnego budżetu. No-
we regulacje mogą być solidnym argumentem 
w rozmowach o tym, że nie ma środków pie-
niężnych na bezpieczeństwo. I powiedzieć 
trzeba więcej: w istocie rzeczy to nie o regu-
lacje chodzi, a o zmianę optyki na cybersecu-
rity by design. To realnie pozwala zarządzać 
ryzykiem bezpieczeństwa, projektować bez-
pieczniejszą architekturę, dbać o utrzymanie 
bezpieczeństwa architektury przez cykl jej 
życia, a w konsekwencji: zamiast gasić pożar, 
zapobiegać jego wybuchowi.

Nadzieja na ujednolicenie
Biorąc pod uwagę rozproszony system re-
gulacji w  zakresie bezpieczeństwa (NIS, 
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ty, które mogą wymagać weryfi kacji wymie-
niamy w ramce obok). 

DORA to również wytyczne podobne do 
tych znanych już z NIS (dyrektywa UE w za-
kresie cyberbezpieczeństwa) oraz polityk 
bezpieczeństwa. Incydenty będą musia-
ły być monitorowane, a bardziej znaczące 
naruszenia będą zgłaszane do właściwych 
organów krajowych. To rozwinięcie istnie-
jącego już TIBER-EU, czyli systemu dla gro-
madzenia ostrzeżeń o zagrożeniach, który 
jest dobrze znany red teamom. Kompatybil-
ność DORA z NIS zapewnia instytucjom pe-
wien zestaw standardów i możliwość stałego 
zwiększania poziomu cyberświadomości. 
Jeśli zaś idzie o kryteria klasyfi kacji incy-
dentów, to zostały one przybliżone w art. 16 
DORA. Przepisy określają jednocześnie, że 
ESA wraz z Europejskim Bankiem Central-
nym (EBC) i Agencją Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ENISA) 
stworzy spójny regulacyjny standard tech-
niczny do wykorzystania w przyszłości.

Warto przyjąć optykę, wedle której zmia-
na wpłynie zarówno na sektor fi nansowy, 
jak i  ICT. Rzecz jasna, realizując dotych-
czasowe zalecenia nadzorcze, na przykład 
odnośnie do wykorzystywania chmury czy 

Przykładowe zagadnienia regulowane 
w umowach pod kątem DORA  
n  opis funkcji oraz usług, być może 

wraz z oceną ich krytycznej roli 

n  lokalizacja dostawcy i jurysdykcja, 

której dostawca podlega 

n  stosowane rozwiązania techniczne, 

np. w zakresie szyfrowania czy 

backupu danych

Przykładowa lista dokumentów do weryfi kacji 
zgodności z DORA  
n  polityka prywatności

n  polityka bezpieczeństwa informacji 

n  plan ciągłości działania (BCP) 

n  polityka reakcji na incydenty 

n  obowiązki i gwarancje w zakresie 

przetwarzanych danych, znana triada 

CIA (poufność, integralność oraz do-

stępność danych) 

n  czas i zasady wypowiadania umowy 

n  strategia wyjścia z wyraźnym okre-

śleniem wsparcia po stronie dostawcy 

(tzw. exit plan) 

GDPR, rozporządzenia techniczne takie jak 
RTS) oraz zróżnicowane wytyczne organów 
nadzoru (EBA czy EIOPA), przynajmniej 
dla rynku fi nansowego w DORA można wi-
dzieć szansę na ujednolicenie tego systemu. 
W gąszczu regulacji takie ujednolicenie wy-
daje się być stanem pożądanym. Rynek fi -
nansowy oraz ICT może mieć nadzieję, że 
ta regulacja nieco uporządkuje wymagania 
nadzoru. Być może w niektórych aspektach 
pozwoli ona nadzorowi zaprzestać dalsze-
go „doregulowywania”, a  przedsiębiorcy 
zapewni większą stabilność co do nakłada-
nych na niego wymagań i usprawni zarzą-
dzanie systemem compliance.

Rozporządzenie DORA wejdzie w życie 
po upływie 24 miesięcy od dnia jego przy-
jęcia. A zatem na przygotowanie się do jego 
zapisów biznes ma około dwóch lat. Do-
świadczenia związane z RODO pozwalają 
zaś ogłosić: „czas start!”.

n  plany testowania cyfrowej odporności

n  wzory ankiet oceny bezpieczeństwa 

produktów i usług 

n  dokument OSA (Operation, Security 

& Architecture)
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Jak podają autorzy wspomnianego ba-
dania, o miejscu zajętym w plebiscycie de-
cyduje przede wszystkim wynik ankiety 
pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, 
Trust Index). Na końcową ocenę ma także 
wpływ wynik audytu kulturowego (Cultu-
re Audit), którego głównymi obszarami są: 
skuteczne przywództwo, powszechna in-
nowacyjność oraz wartości. Badanie według  
tej metodologii jest przeprowadzane przez 
Great Place to Work w ponad 150 krajach.

Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicz-
nej, polskie firmy IT dążyły do realizowania 
w 2022 r. coraz większej liczby projektów 
i  opracowywały w  tym celu kolejne po-
trzebne innowacje. W wielu przypadkach 
zwiększyło się także znaczenie doradztwa 
strategicznego i wkładu firm IT we współ-
zarządzanie realizowanymi projektami. 
Polscy software developerzy nawiązywali 
i dbali o dobre relacje ze swoimi partnera-
mi biznesowymi, o czym świadczyć mo-
gą ich pozycje w aktualnym rankingu firm  
clutch.co. Portal przedstawia przedsiębior-
stwa według zweryfikowanych recenzji 

Java Developerów, DevOps Engineerów oraz 
Frontend Developerów. 

Jednak pomimo zjawisk takich, jak deficyt 
mocy przerobowych oraz potrzeba szczegó-
łowego doszkalania nowych pracowników, 
polskie firmy IT nie uległy presji i zacho-
wały status wysoko cenionych pracodaw-
ców. Branża IT w Polsce wciąż kojarzy się 
nie tylko z wysoką konkurencyjnością na 
tle rynków europejskich i światowych, ale 
też z najlepszą etyką pracy. Z 44 organizacji 
znajdujących się na ogłoszonej przez Great 
Place to Work dorocznej liście, ponad 1/3, 
bo 16 z nich, stanowiły firmy informatyczne. 

W kategorii MŚP (poniżej 500 zatrudnio-
nych) wygrał pochodzący z Gdyni softwa-
re house Idego (Idego Group). Z kolei w top 
5 w kategorii dużych firm znalazły się trzy 
firmy informatyczne: Cisco Poland, Sii Pol-
ska oraz Akamai Technologies Poland. Co 
więcej, w rankingu 10 miejsc pracy, które 
otrzymały najwyższe oceny od przedstawi-
cieli pokolenia Y, znalazło się aż 5 firm z sek-
tora IT: Idego, WP Engine Poland, Cisco, Sii 
Poland oraz Onex. 

– Wszyscy znamy hasło „with great power 
comes great responsibility”. Po zdobyciu drugi 
raz z rzędu tytułu Best Place to Work w Polsce 
zdecydowanie utożsamiamy się z tą maksymą. 
Wyzwaniem był wzrost firmy i przełożenie fi-
lozofii pracy na większą skalę. Dzięki dobrej 
komunikacji, elastyczności, regularnym spo-
tkaniom z ludźmi i definiowaniu bieżących 
potrzeb i oczekiwań, jesteśmy w stanie spro-
stać wyzwaniom – jak widać w całkiem do-
brym stylu – mówi Dominika Kureczko, HR 
Manager w Idego. Fo
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Rok 2022 przebiegał pod znakiem nie-
stabilności geopolitycznej, wzrostu 
cen, spadków na giełdzie, rysującego 

się na horyzoncie kryzysu energetycznego 
oraz widma recesji. Podobnie jak w dobie 
pandemii, środowiska biznesowe za wszel-
ką cenę dążyły do odbudowania stabilno-
ści i odnalezienia się w nowych realiach. 
Jednocześnie nie we wszystkich sektorach 
oznaczało to ograniczenie zatrudnienia, za-
mknięcie się na nowe projekty czy spowol-
nienie innowacji. Firmy z branży IT mogą 
powiedzieć, że zdały jeden z największych 
testów ostatnich lat, i zachowują spokój w 
pierwszych tygodniach  roku 2023.

W roku 2022 pracodawcy z sektora IT wciąż 
zmagali się z niedoborem zamówień, a tak-
że specjalistów, którzy mogliby odgrywać 
wystarczająco samodzielną rolę w realiza-
cji projektów. Według ostatnich szacunków, 
sygnalizowana przez SoDA już w 2021 r. luka 
kadrowa zwiększyła się w skali roku z 250–
300 tys. do 300–350 tys. osób. Opublikowany 
w 2022 raport Polskiego Instytutu Ekono-
micznego i SoDA dowodzi również, że 147 
tys. pracowników musiałoby zasilić polski 
rynek IT, żeby podnieść zatrudnienie w tym 
sektorze do średniego poziomu krajów Unii 
Europejskiej. 

Obecna skala napływu nowych specjali-
stów na rynek pracy pozwala sądzić, że braki 
kadrowe nie zmniejszą się prędko. Firmy IT 
podkreślały przy tym niezmiennie najwięk-
sze zapotrzebowanie na tzw. „midów”, czyli 
doświadczonych specjalistów: szczególnie 

Zdaniem Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) w mi-
nionym roku branża, pomimo wielu przeszkód, stanęła na 
wysokości zadania. 

OPINIE

Niezwykle trudny, 
ale udany
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Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA). 

Na szczycie obecnego zestawienia Top 
Software Developers in Poland 2022 znajdu-
ją się liczne fi rmy, które za zlecone im projek-
ty uzyskały wyłącznie najwyższe noty, dzięki 
czemu utrzymały lub podniosły łączną oce-
nę przedsiębiorstwa powyżej poziomu 4.7. 
Wśród nich, poza Miquido, wymienić można: 
JCommerce (4.8), Espeo Software (4.7), Test-
Army (4.8), Liki (4.8), createIT (5.0), Better 
Software Group (4.9), White Label Coders 
(4.9), SoftwareMill (4.9), Netguru (4.8), STX 
Next (4.8), 10Clouds (4.9), Appstronauts (5.0) 
czy Apzumi (5.0).

– Gdybym miał podsumować rok 2022 
jednym hasłem, byłoby nim cyfrowe przy-
spieszenie. W ostatnich latach kompleksowa 
cyfryzacja stała się warunkiem przeżycia dla 
fi rm, które rok czy dwa wcześniej nie uzna-
wały jej za priorytet. To jednak tylko pierwszy 
krok dla tych, którzy chcą się rozwijać, utrzy-
mać konkurencyjność czy zostać liderem swo-
jej kategorii – mówi Mateusz Krawczyński, 
Product Management Lead w Netguru. 

Podkreśla także, że obecnie kluczowa jest 
zdolność do podejmowania szybkich decy-
zji, wdrażania nowych funkcji i produktów 
w krótszym czasie, ale też zmiany sposobu 
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zrealizowanych projektów, jakie otrzymu-
ją one od zleceniodawców. 

– Rok 2022 zapowiadał się ciężko. Głów-
nymi wyzwaniami były rekordowe wzrosty 
oczekiwanych przez pracowników wynagro-
dzeń w IT oraz niepewność rynkowa związa-
na z wybuchem wojny w Ukrainie. Następnie 
zaczęliśmy zauważać sygnały spowolnienia 
na rynku, w tym zmniejszenia dofi nansowań 
dla startupów czy cięcia w budżetach korpo-
racji. Wyzwania te były impulsem do zmian 
strategii i wewnętrznych procesów – pod-
kreśla Jerzy Biernacki, Head of Operations 
w Miquido. 

Dodaje przy tym, że zmiany na rynku spra-
wiły, że Miquido nie ogranicza swoich dzia-
łań do dostarczenia technologii, tylko stawia 
na partnerską współpracę w  budowaniu 
produktów. 

– Bardzo cieszy nas przełożenie wprowa-
dzonych przez naszą fi rmę zmian na satysfak-
cję klientów. Wzmocnieni doświadczeniami 
i podbudowani tegorocznym sukcesem, o ja-
kim świadczy podniesienie średniej oceny na 
Clutch do 4.9, z dużymi ambicjami patrzymy 
na kolejny rok i planujemy dalszy rozwój – mó-
wi Jerzy Biernacki. 

myślenia o sprzedaży, budowaniu cyfrowych 
produktów czy zarządzania zespołami. 

– Rok 2022 był dla nas czasem, kiedy nie 
tylko towarzyszyliśmy klientom w dokona-
niu takiej zmiany, aby pomóc im przejść przez 
okres niestabilności, ale sami współedukowa-
liśmy rynek. Właśnie tak widzimy przyszłość 
consultingu i technologii w ogóle – podsumo-
wuje Mateusz Krawczyński. 

Brytyjski doradca biznesowy Bernard Marr 
w swoim najnowszym artykule („The 5 Big-
gest Technology Trends In 2023 Everyone 
Must Get Ready For Now”) stawia roz-
wój sztucznej inteligencji oraz związanych 
z nią technologii na pierwszym miejscu li-
sty czynników, które będą kształtować nasze 
życie w 2023. Pomimo niepewności związa-
nej z wciąż przywoływanym w debacie pu-
blicznej widmem recesji, zapotrzebowanie 
na rozwiązania IT nie maleje, a biorąc pod 
uwagę rozwój branży w ostatnich, równie 
kryzysowych latach, możemy stwierdzić, że 
najprawdopodobniej nie zmaleje także w ro-
ku 2023. Wartość usług informatycznych 
zostaje dostrzeżona przez kolejne przed-
siębiorstwa oraz organy, które zmuszone 
są dostosowywać się do swojego otoczenia 
rynkowego, a branża informatyczna pozosta-
je jednocześnie w wysokim stopniu odporna 
na rozwijającą się automatyzację. 

Biorąc pod uwagę te czynniki, powinni-
śmy zastanowić się nad tym, jakie aspekty 
funkcjonowania branży IT w 2023 roku uwa-
runkowane są lokalnie. SoDA podkreśla, że 
niewystarczająca liczba osób kształcących 
się obecnie w kierunku specjalizacji z zakre-
su IT przełoży się na powolne i ograniczone, 
jeśli w ogóle mające miejsce, zapełnianie luki 
kadrowej. Rok 2023 może więc być dla tego 
sektora bardzo dobry, względnie lepszy niż 
poprzedni, ale może być to także czas wy-
zwań i zmagań ze starymi problemami.

Firmy zdały jeden 
z największych 
testów ostatnich lat.
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przekierowuje rozmowę do dyspozytora 
medycznego razem z wstępnie wypełnio-
ną elektroniczną formatką, którą następnie 
dysponuje odpowiedni ZRM.

n Czy system obejmuje obligatoryjnie 
wszystkie zespoły ratownictwa me-
dycznego w kraju?
Ratownicy medyczni funkcjonujący w ra-
mach Systemu PRM korzystają z  SWD 
PRM. Wszystkie stacje pogotowia ratun-
kowego, wszystkie zespoły ratownictwa 
medycznego i wszyscy dyspozytorzy me-
dyczni oraz wszystkie karetki w  liczbie 
około 1600 i  wszystkie śmigłowce LPR 
w liczbie dwudziestu dwóch są obowiąz-
kowo częścią obsługiwanego przez nas 
systemu. Wszyscy jego uczestnicy są wy-
posażani przez nas w niezbędny sprzęt, 
jak komputery i  tablety oraz niezbędne 
oprogramowanie, którego główny moduł 
stanowi aplikacja służąca do kierowania 
zespołami ratowniczymi (Moduł Dys-
pozytora). W  każdym województwie są 
zatrudnieni w  urzędach wojewódzkich 
administratorzy wojewódzcy, którzy ob-
sługują użytkowników na miejscu. Gdy 
potrzebna jest pomoc z naszej strony, za-
zwyczaj realizowana jest w trybie zdalnym. 

n Do sprawnego funkcjonowania tak 
rozległego, scentralizowanego systemu 

  Jakie są zadania Krajowego Cen-
trum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego?
Paweł Bąkała Naszą rolą jest zapewnie-
nie ratownictwu medycznemu w Polsce 
centralnej platformy informatycznej do 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń. System 
lokalizuje dzwoniącego i po wypełnieniu 
przez dyspozytora medycznego elektro-
nicznego formularza wysyła zlecenie re-
alizacji na tablet do konkretnego zespołu 
ratownictwa medycznego (ZRM). Daje 
też możliwość śledzenia położenia każde-
go ambulansu, czy też dostęp do informacji 
czy jest w ruchu, czy stoi. W systemie zapi-
sywana jest również informacja o dostar-
czeniu pacjenta do szpitalnego oddziału 
ratunkowego (SOR) lub izby przyjęć (IP). 

n Jak to się ma do funkcjonowania nu-
merów alarmowych 112 i 999? 
Nasz system działa w oparciu o numer alar-
mowy 999, który jest przypisany ratownic-
twu medycznemu. Nawet jeśli zgłoszenie 
trafi  przez ogólny numer ratunkowy 112, to 
i tak później zlecenie do podjęcia działań 
ratowniczych przez załogę ZRM czy śmi-
głowca LPR przekazywane jest za pośred-
nictwem naszego systemu. Jeśli w trakcie 
zbierania wywiadu przez operatora nu-
meru alarmowego 112 (ONA112) potrzeb-
na jest konsultacja medyczna, to ONA112 

potrzebna jest z pewnością również roz-
budowana infrastruktura teleinforma-
tyczna. Jakimi zasobami dysponujecie?
Sama aplikacja do obsługi systemu składa 
się z wielu zintegrowanych ze sobą modu-
łów i programów. Poza wymienionym już 
SWD PRM, ważną jej częścią jest system 
elektronicznego obiegu dokumentów, sys-
temy uwierzytelniania, bezpieczeństwa 
i wiele innych podsystemów. Dysponuje-
my siedemnastoma cyfrowymi centralami 
telefonicznymi do przyjmowania i obsługi 
zgłoszeń alarmowych w poszczególnych 
województwach. Podstawową zasadą ich 
funkcjonowania jest wzajemna zastępo-
walność. Gdyby w którymś województwie, 
na przykład z powodu braku dostępu do 
sieci, przestał działać punkt dyspozytorski, 
to przyjmowanie i obsługę zgłoszeń mogą 
przejąć dyspozytorzy w innym wojewódz-
twie. Przekierowanie zgłoszeń jest moż-
liwe również wówczas, gdyby w którymś 
z województw utworzyła się długa kolejka 
oczekujących na połączenie. Cały system 
ma funkcjonować sprawnie bez względu na 
utrudnienia. Każdy dyspozytor medyczny 
ma dostęp do tych samych informacji bez 
względu na to, gdzie się znajduje. 

nCzy obecnie w każdym województwie 
zgłoszenia przyjmuje jedno centrum 
dyspozytorskie 999? Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

„Chcemy zintegrować System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego z Podsystemem Zintegrowanej Łączności, w taki sposób aby dyspozytor 

medyczny mógł z tej samej konsoli, której używa do obsługi zgłoszenia, w razie potrzeby 

prowadzić rozmowę z członkiem zespołu ratownictwa medycznego korzystającego z radiote-

lefonu” – mówi Paweł Bąkała, zastępca dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. 

Jeden dla wszystkich
ratowników
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Docelowy model zakłada działanie 18 dys-
pozytorni medycznych w całym kraju, po 
jednej w  każdym województwie z  wy-
jątkiem województwa mazowieckiego 
i śląskiego, gdzie planowane są dwie dys-
pozytornie medyczne. Obecnie na terenie 
kraju są 23 dyspozytornie medyczne. 

n Czy zbudowaliście również własną 
sieć dostępową? 
Nie, korzystamy z policyjnej, światłowo-
dowej sieci szkieletowej OST112 udostęp-
nionej nam przez Komendę Główną Policji. 
Mamy do dyspozycji wydzieloną jej część 
(VRF), po której odbywa się komunikacja 
i przekazywanie danych między uczest-
nikami naszego systemu. Sieć OST112 nie 
ma punktów styku z sieciami zewnętrz-
nymi. Posiadamy cztery własne, główne 
centra przetwarzania danych rozlokowa-
ne na terenie całego kraju, a niebawem po-
wstanie również piąte. Ponadto w każdym 
województwie są osobne serwerownie do 
obsługi połączeń głosowych przez centra 
dyspozytorskie. 

n A kto jest odpowiedzialny za tworze-
nie i rozwój oprogramowania systemu? 
Budowa i rozwój systemu zostały na po-
czątku powierzone firmie zewnętrznej. 
Zajmowała się ona tym do końca ubiegłe-
go roku. Z początkiem 2023 roku przejmuje 
to nasz wewnętrzny zespół deweloperski. 
Będziemy dalej samodzielnie rozwijać sys-
tem od strony programistycznej. Chcemy 
go w pierwszym etapie skonteneryzować 
i przepisać na nową wersję Javy. Już wcze-
śniej posadowiliśmy go na nowoczesnym 
systemie bazodanowym Oracle’a, co daje 
nam duże perspektywy jego dalszej roz-
budowy i elastycznego dostosowywania do 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

potrzeb użytkowników – wcześniej 
bazował na MySQL. Wdrożyliśmy też 
szynę danych Oracle’a. 

n Jakie są główne kierunki dalszego 
rozwoju systemu?
Idziemy w stronę infrastruktury hiperkon-
wergentnej i to rozwiązanie zamierzamy 
rozwijać. Zaczęliśmy też już konteneryza-
cję środowiska; korzystamy w tym zakre-
sie głównie z platformy Kubernetes. Dzięki 
temu nasz system będzie bardziej wydajny 
i o wiele bardziej elastyczny. Gromadzimy 
już olbrzymie ilości danych, a w przyszło-
ści będziemy ich z pewnością gromadzić 
jeszcze więcej. Zamierzamy na przykład 
zwiększyć częstotliwość odpytywania 
o aktualną lokalizację ambulansów, a tak-
że rozszerzyć moduł lokalizacji o radiote-
lefony. Stosujemy do tego celu moduł GPS 
z kartą SIM i korzystamy z uniwersalnego 
modułu mapowego udostępnianego przez 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

n Czy korzystacie lub będziecie korzy-
stać z rozwiązań chmurowych?
Ze względu na obowiązujące przepisy nie 
możemy korzystać z chmury publicznej. 
Dane medyczne pacjentów, które są da-
nymi wrażliwymi, musimy przetwarzać 
we własnych centrach danych. Chcemy 
jednak rozwijać własne środowisko tele-
informatyczne bazując na logice chmu-
ry obliczeniowej, budując coś na wzór 
chmury prywatnej. Naszym celem jest 
posiadanie  złożonego, rozbudowanego, 
ale jednolitego, uniezależnionego od po-
szczególnych dostawców środowiska, 
które będzie umożliwiało powoływanie 
potrzebnych funkcjonalności na konkret-
ny czas. Ma to nam ułatwić konteneryzacja, 

na którą stawiamy. Nasze środowisko musi 
być dynamiczne, pozwalać na elastyczne, 
a jednocześnie efektywne reagowanie na 
konkretne, pojawiające się w danym mo-
mencie potrzeby. 

n Jakim wymaganiom muszą w głów-
nej mierze sprostać oferowane wam 
rozwiązania?
Cyberbezpieczeństwo to obecnie główny 
czynnik, jaki bierzemy pod uwagę przy wy-
borze interesujących nas rozwiązań.  

n A co macie w planach na najbliższą 
przyszłość?
Chcemy zintegrować System Wspoma-
gania Dowodzenia PRM z Podsystemem 
Zintegrowanej Łączności w taki sposób, 
aby dyspozytor medyczny mógł z tej samej 
konsoli, której używa do obsługi zgłosze-
nia, w razie potrzeby prowadzić rozmowę 
z członkiem zespołu ratownictwa medycz-
nego korzystającego z radiotelefonu. Przy-
mierzamy się też do wdrożenia pewnych 
funkcji naszego systemy SWD PRM na we-
wnętrzne potrzeby LPR-u. 

Oprócz funkcji zastępcy dyrektora Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Cen-
trum Monitorowania Ratownictwa Medycz-
nego, Paweł Bąkała pełni funkcje architekta 
rozwiązań IT oraz głównego administratora 
i koordynatora Centrum Technicznego Syste-
mu Wspomagania Dowodzenia Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego.
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  Protip 1
Link nigdy w pierwszym komentarzu

Wrzucanie linków w  pierwszym ko-
mentarzu, żeby „zwiększyć zasięg”, 
jest  złem i  szkodzi Twojej obecności 
na LinkedIn. Linki zamieszczamy, aby 
przekierować odbiorcę na stronę www. 
Umieszczając link w pierwszym komen-
tarzu, obniżamy znacząco współczyn-
nik CTR, czyli brzydko mówiąc – liczbę 
przeklików na stronę. Dlaczego? Bo ko-
mentarze sortowane są od najpopular-
niejszych. Trzeba sie przez nie przekopać, 
aby znaleźć link. Jeśli nawet posortuje-
my po najnowszych, link ląduje na końcu 
i też trzeba się do niego dostać. Im więcej 
czynności, tym mniejsza szansa, że ktoś 
przejdzie. Zasięg posta oznacza, że ktoś 
go zobaczył w feedzie, nie zaś, że się z nim 
zapoznał. Więc w przypadku linków nie 
jest to też metryka, która jest miarodajna. 

  Protip 2 
Zadbaj o Social Selling Index

Według LinkedIn i niektórych eksper-
tów (choć nie znalazłem potwierdzenia 
tej informacji) wskaźnik SSI powyżej 60 
punktów zwiększa organiczny zasięg na-
szych publikacji oraz kategorii, którą nada 
nam LinkedIn przy publikowaniu treści.

  Protip 3 
Nie cała sieć kontaktów widzi treści
   W zależności od oznaczenia naszej tre-

ści jako spam, treść niskiej jakości lub ja-
ko treść czysta, odpowiedni procent osób 
zobaczy tę treść w kolejnej fazie. Im niż-
sze ofl agowanie, tym mniej. Dlatego sta-
raj się raczej postować o  konkretnych 
godzinach.

  Protip 4 
Twój wpływ ma znaczenie

LinkedIn dystrybuuje posty zgod-
nie z kategoriami „impactowymi”, które 
oceniane są między innymi przez relacje 
osobiste. To one decydują, kto w pierw-
szej kolejności post zobaczy (Creators Im-
pact). Kiedy ktoś polubi Twojego posta lub 
go skomentuje, zaczyna działać także na 
swoją sieć kontaktów (Viewers Impact & 
Downstream Impact) i Twój post trafi a 
do kolejnych osób spoza sieci. Wpływa to 
także na późniejszą ocenę postów przez 
algorytm. 

  Protip 5 
Każdy post oceniany jest indywidualnie

Nie musisz więc przejmować się, że za 
dużo postujesz, jako że każdy post oce-
niany jest przez algorytm oddzielnie i nie 
będą się kanibalizować. Jednak liczba 
negatywnych interakcji – zgłaszania czy 
ukrywania Twoich treści – może spowo-
dować, że z  automatu nałożony zosta-
nie na Ciebie fi ltr oceniający treści niżej. 
Zwłaszcza, jeśli treści trafi ają do tych sa-
mych osób i nie chcą one ich już oglądać. 

  Protip 6 
Komentowanie artykułu podnosi zasię-
gi konkretnego posta

Natomiast jego udostępnienie spowo-
duje efekt odwrotny i dla naszych odbior-
ców będzie on mniej widoczny. Dziwne, 
prawda? LinkedIn ocenia nie tylko praw-
dopodobieństwo zaangażowania, ale tak-
że próbuje je szacować i przewidywać 
potencjalne reakcje i ich efekty.

  Protip 7 
Nie bądź „lwem”

Im większa sieć kontaktów, z którą nie 
rozmawiasz regularnie i której członko-
wie nie wchodzą z Tobą w interakcje, tym 
trudniej będzie ci promować treści. Algo-
rytm penalizuje więc osoby, które są LiO-
Nami (LinkedIn Open Networkers) czy 
osoby całkowicie przypadkowo budujące 
swoją sieć kontaktów. Dlatego sieć kon-
taktów buduj odpowiedzialnie, z osób, 
które są i mogą być zainteresowane Two-
imi treściami i tym, co robisz. I są na to od-
powiednie sposoby. 

  Protip 8 
Zapraszaj osoby, które odwiedziły Twój 
profi l

Ważną rzeczą w nawiązywaniu kontak-
tów na LinkedIn jest naturalność. Często 
dostaję pytania o to, jak uprawiać networ-
king na LinkedIn, tak żeby nie wyjść na 
natręta lub desperata. LinkedIn poda-

Poradnik: 

W drugiej części poradnika zamieszczam 26 spo-
sobów na poprawę skuteczności na największej 
biznesowej platformie społecznościowej.

jak działa algorytm 
treści LinkedIn? (cz. 2)

n Grzegorz Miecznikowski
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je nam informacje o osobach, które wy-
świetliły nasz profil. Wyświetliły i co 
dalej? Większość z nas utyka w martwym 
punkcie i zastanawia się co z tą informa-
cją zrobić. Polecam sprawdzać, kto od-
wiedzał nasz profil (choćby raz dziennie) 
i zapraszać do naszej sieci najbardziej in-
teresujące kontakty.

  Protip 9 
Zapraszaj osoby, które reagują na Two-
je treści

Innym sposobem na powiększenie 
bazy kontaktów jest zapraszanie kon-
taktów 2-ego stopnia, które polubiły, 
skomentowały bądź udostępniły nasze 
treści na LinkedIn. Wystarczy, że klik-
niesz w liczbę polubień pod swoim po-
stem i zobaczysz całą listę osób, które 
zainteresowały się konkretną treścią. 
W ramach budowania sieci zawodowej 
i  relacji z  nią, osobom, które polubiły 
treść możesz podrzucać w  wiadomo-
ściach czy w zaproszeniu do kontaktu, 
także inne swoje publikacje w podobnym 
temacie.

  Protip 10 
Zawsze wysyłaj spersonalizowane za-
proszenia do kontaktów

A potem podziękuj za przyjęcie zapro-
szenia i staraj się chwilę porozmawiać 
z nową osobą w Twojej sieci. Dzięki te-
mu dostaniesz punkty do zbudowanych 
relacji. Jeśli chcesz budować i podtrzy-
mywać relacje, dobrym sposobem jest ko-
mentowanie i polecanie publikacji innych 
członków Twojej sieci. Możesz pokusić 
się o stworzenie własnej grupy, w której 
– wokół tematu przewodniego – skupią 
się klienci lub potencjalni klienci. Jako 
administrator grupy będziesz mógł obej-
rzeć profile jej członków i dokładniej ich 
poznać.

  Protip 11 
Używaj hashtagów

Ale jedynie tych, które są związane 
z tematem Twoich publikacji. Dzięki te-
mu masz większą szansę, że Twoje treści 
zobaczą użytkownicy spoza sieci kon-
taktów, którzy są zainteresowani konkret-
nym zagadnieniem oraz że algorytm treści 
LinkedIn powiąże Twoją publikację z kon-
kretnym tematem. 

  Protip 12 
Dbaj o profil

Algorytm LinkedIn ocenia, co jest waż-
ne dla Twojej sieci kontaktów. Jak to robi? 
Automatycznie sprawdza profile i zawarte 
w nich słowa klucze. Jeśli chcesz otrzymy-
wać treści, które są dla Ciebie istotne, uzu-
pełnij swój profil. Jeśli chcesz dotrzeć do 
swoich odbiorców zadbaj, aby na profilach 
współpracowników (także na company  
page) pojawiały się wspólne słowa klucze. 

  Protip 13 
Promuj istotne treści

LinkedIn udostępnia całą sekcję Twoje-
go profilu na promocję Twojego contentu 
– wykorzystaj tę opcję. Możesz umiesz-
czać na nim linki, prezentacje i zachęcać 
odwiedzające profil osoby do klikania 
w konkretne treści. Możesz też zainwe-
stować w promocję swoich postów, jeśli 
chcesz dotrzeć do odpowiednich osób.

  Protip 14 
Filtruj treści 

Gdy polecasz, komentujesz lub udo-
stępniasz posty, dajesz znać, że takie treści 
stanowią dla Ciebie wartość. LinkedIn bę-
dzie proponował Ci więcej podobnych po-
stów z tego profilu lub w takim formacie.

  Protip 15 
Zadawaj pytania

LinkedIn bardzo pozytywnie ocenia in-
spirujące do wymiany zdań posty. Zada-
waj więc pytania i proś swoich odbiorców 
o feedback. Dodatkowo możesz zachęcać 
swoich pracowników do tego, aby do swo-
ich postów dodawali firmowy hashtag, 
wpisywali na profilu Twoją firmę i brali 
udział w dyskusjach.

  Protip 16 
Taguj inne osoby

W  poście możesz otagować innych 
użytkowników LinkedIn i zachęcić ich 
do wymiany zdań czy pozostawienia opi-
nii. Co za dużo, to niezdrowo. Pamiętaj, 
żeby nie przesadzić z ilością otagowanych 
w poście osób.

  Protip 17 
Postuj o właściwej godzinie

Znając naszą grupę docelową jesteśmy 
też w stanie dobrać odpowiednie godzi-

ny publikacji. Jak często postować? Mi-
nimalna liczba postów na naszym profilu 
to 2 tygodniowo, a optymalna to 5. Zasada 
powinna być prosta – piszemy wtedy, kie-
dy mamy coś ciekawego i wartościowego 
do powiedzenia.

  Protip 18 
Dywersyfikacja typu treści

Nie skupiaj się tylko na jednym typie 
treści. Staraj się naprzemiennie wrzucać 
dokumenty, obrazki, wideo czy zdjęcia 
z tekstem i postować regularnie. Trafisz 
dzięki temu do większej ilości osób ze 
swojej sieci kontaktów.

  Protip 19 
Interakcje są równoważne

„Serduszko” nie waży więcej od kciu-
ka w górę. Zasadniczo wyższość serdusz-
ka nad zwykłym poleceniem nie została 
nigdy potwierdzona przez LinkedIn, ani 
nie została odnotowana w dokumentacji 
technicznej opisującej działanie algoryt-
mu treści.

  Protip 20 
Przyciągaj uwagę

W swoich publikacjach stosuj tak zwa-
ne eye-catchery. Mogą nimi być emoji’s 
w Twoich postach, które możesz stoso-
wać także jako dividery poszczególnych 
akapitów; jaskrawa obwoluta przy zdję-
ciu profilowym albo kolorowe tło, które 
wyróżni Cię w feedzie; kontrastowe ko-
lory w postach graficznych (wiadomo, że 
uwagę najbardziej przyciąga czerwony 
oraz pomarańczowy – dlatego też w ta-
kich kolorach są znaki ostrzegawcze na 
drodze). Pamiętaj jednak, żeby nie prze-
sadzać ze stosowaniem eye-catcherów. 
Im będzie ich więcej, tym większa szan-
sa, że zamiast przyciągnąć uwagę od-
biorcy, spowodujesz, że będzie się czuł 
rozproszony. 

  Protip 21 
Używaj odpowiednich formatów  
publikacji

Formatami, które najbardziej skupia-
ją uwagę użytkowników LinkedIn i spra-
wiają, że spędzają więcej czasu niż przy 
innych publikacjach są kilkunastostroni-
cowe prezentacje PDF, wideo czy info-
grafiki.
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Grzegorz Miecznikowski
jest ekspertem od marketingu cyfrowego, 

blogerem, założycielem portalu 
grzegorzmiecznikowski.pl. 

  Protip 22
Długość ma znaczenie

Według danych i  statystyk podawa-
nych przez LinkedIn posty, które anga-
żują użytkowników najbardziej to te, 
które zbliżają się do limitu 1300 zna-
ków. Z kolei jeśli chodzi o artykuły, nie 
powinny być one krótsze niż 8000 zna-
ków. Pamiętaj jednak, żeby nie „lać wo-
dy” i skupić się na merytoryce w swoim 
wpisie. Nie ma nic gorszego niż post o ni-
czym. Zadbaj także o przejrzystość i ła-
twość czytania Twojego tekstu. Musisz 
pamiętać, że znaczenie ma także długość 
komentarza zamieszczanego pod Two-
ją publikacją lub artykułem. Im dłuż-
szy, i  więcej czasu zajęło komuś jego 
napisanie, tym algorytm będzie patrzył 
przychylniej.

  Protip 23
LinkedIn to nie serwis randkowy

LinkedIn naprawdę umie rozpoznawać 
niektóre słowa. Każda interakcja jest inte-
rakcją zawodową. Jeśli zapraszasz kogoś 
na randkę albo proponujesz seks (takie 
rzeczy się zdarzają), powiem szczerze, 
nawet nie jest mi przykro za Twój niski 
rating profi lu i zasięg treści. Wykorzysty-

wanie pozycji zawodowej do takich rze-
czy to po prostu molestowanie seksualne. 

  Protip 24 
Nie wymuszaj komentarzy

LinkedIn nauczył się rozpoznawać ko-
mentarze, które są identyczne. Dlatego, 
jeśli algorytm zauważy, że masz pod po-
stem dwadzieścia komentarzy o  treści 
„chcę”, utnie zasięgi takiego posta. Du-
żo lepiej założyć jest landing page lub je-
śli koniecznie zależy nam na zasięgach, 
wrzucić np. e-booka, jako dokument, któ-
ry można pobrać, udostępnić i skomento-
wać z poziomu LinkedIn. 

  Protip 25 
Tagowanie wielu ekspertów i ekspertek

Komentarze są ważne i można je „wy-
musić” tagując odpowiednie osoby. Je-
śli tagujesz konkretnych użytkowników 
w poście i nie odpowiedzą one komenta-
rzem, algorytm treści to zauważy i ukarze 
Cię niższymi zasięgami. Nie staraj się więc 
wykorzystywać tego na siłę i prosić o od-
powiedzi ludzi, których nie znasz. Nie wy-
muszaj także w ten sposób wypowiedzi 
od osób, które nie wchodzą często w in-
terakcję. Może być też tak, że temat nie 
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jest w ogóle – uwaga, piękne słówko – re-
lewantny z ich zainteresowaniami. Kiedy 
nie jest to konieczne (np. nie przedsta-
wiasz line-upu konferencji), nie taguj wię-
cej niż 3–4 osoby w swoim poście.

  Protip 26
LinkedIn rozpoznaje ruch z  jednego 
źródła

Penalizowane mogą być więc też wpi-
sy osób, które pozyskują na przykład wpi-
sy z czatów grupowych, mających na celu 
wzajemne promowanie treści. Dodatkowo, 
wysyłanie prośby o polecenie treści i „za-
serduszkowanie” jej to naprawdę spa-
merska metoda, zwłaszcza jeśli nie znasz 
dobrze odbiorcy swojej wiadomości. 

facebook.com/crnpolskawww.crn.pl

Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

twitter.com/crn_polskawww.linkedin.com/company/crn-polska
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Jakub Skałbania, założyciel Netwise, zwrócił uwagę, że ciekawie robi się na rynku 
CRM-ów. „Salesforce przestał już marketingowo śmiać się z Microsoftu. Zamiast tego… zaczął 
zauważać realne ryzyko utraty kolejnych procentów udziału w rynku. Dziś odejście z SFDC 
ogłosił Co-CEO, a akcje Salesforce’a spadły o 10 proc. To oznacza, że Benioff zostanie jedynym 
zarządzającym. Jak mu się włączy ‘founder’s mentality’, to nie pogodzi się z rosnącym udziałem 
Dynamics 365 na rynku CRM, bo to dzieje się dokładnie kosztem Salesforce’a. Czy to oznacza, że 
rok 2023 będzie rokiem przejęć dla Salesforce’a? Czy ten pociąg się nie wykolei, kiedy dodadzą do 
niego kolejne Tableau, Mulesofty i inne kompletnie różne technologie, skoro te technologie nie są 
w pośpiechu w ogóle integrowane z core’owym Salesforce’em?!” – zastanawia się Jakub Skałbania. 
I słusznie dodaje, że „początek zmiany warty na rynku CRM dzieje się na naszych oczach”. 

LINKEDIN PARK   

CO MIESIĄC SPRAWDZAMY, 
o czym branża IT (i nie tylko) dyskutuje na
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Z kolei Leszek Ślazyk, redaktor naczelny portalu chiny24.com, przyjrzał się 
prognozom amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs, dotyczącym gospodar-
czego rozwoju 104 państw świata w perspektywie do 2075 r. Zdaniem analityków „Chiny 
pod względem gospodarczym prześcigną Stany Zjednoczone w 2035 r., a w 2075 r. dokonają 
tego Indie. (…) Do grona największych gospodarek świata w ciągu najbliższej dekady do-
łączy Indonezja. W 2050 r. będzie to czwarta gospodarka świata. Do pierwszej dziesiątki 
największych gospodarek w skali globu do 2050 r. dołączyć mają Nigeria i Egipt, a przed 
2075 r. również Pakistan. W 2075 r. pierwszą trójkę państw o największych gospodarkach 
świata stanowić mają Chiny, Indie oraz Stany Zjednoczone. Ekonomiści Goldman Sachs 
przewidują, że w przeciągu następnych 30 lat coraz większa część światowego PKB będzie 
generowana przez Azję. W latach 2024–2029 chiński PKB średnio będzie rósł 4 proc. rocz-
nie, a USA o 1,9 proc.”. Zdaje się, że żyjemy w coraz bardziej ciekawych czasach… 

Nowa unijna dyrektywa 
Omnibus nakazuje, by firmy 
umieszczały obok aktualnej 
ceny promocyjnej także tą, która 
w przeciągu ostatnich 30 dni 
poprzedzających obniżkę była 
najniższą. W rezultacie, jak pisze 
Piotr Mrzygłód, Interim Manager, 
„większość marketerów zaczęła 
pokazywać, że… robi nas w trąbę! 
Ceny ‘promocyjne’ często są wyższe 
niż były w ciągu ostatnich 30 dni! 
Niestety przy takich praktykach nie 
dziwi, że marketer jest mało cenionym 
zawodem (o ile pamiętam tuż obok 
polityka). Dlaczego? Bo marketing stał 
się synonimem kłamstwa (niestety). 
Zamiast budować markę praca mar-
ketingu została zredukowana do ‘wci-
skania’ oferty. To jest ważna funkcja 
– wspieranie sprzedaży, ale jest cały 
wachlarz technik poza tą ulubioną: 
kup Pan cegłę za TYLKO 9,99!”… No 
właśnie, na przykład technika Orlenu 
pod hasłem: „im drożej, tym lepiej!”. 

Miałeś, 
chamie, 
złoty róg.

Według Artura Kurasińskiego, autora newslettera 
Technofobia, nowy raport Fundacji Startup Poland, dotyczący pol-
skich startupów, to „smutna lektura pokazująca w jaką stronę idzie 
biznes oparty o technologie. Za granicą takie spółki są podstawą 
gospodarki, w Polsce nikogo nie interesują… Ile razy to słyszeliśmy, 
że Polska nie będzie już montownią dla zachodnich korporacji tylko 
sami stworzymy np. samochód elektryczny (aktualnie będzie go 
składała po wycięciu lasu w Jaworznie chińska spółka). Ile razy pol-
scy przedsiębiorcy dostawali od rządu ‘prezent’ w postaci głupiego 
prawa, które komplikuje i paraliżuje prowadzenie nawet spółek jed-
noosobowych (pozdrawiam Premiera Morawieckiego i jego Nowy 
Ład!). (…) W dobie galopującego kryzysu i inflacji innowacyjne spół-

NAJWIĘKSZYM BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

ki dobitnie deklarują co stanie się z najcenniejszą częścią polskich 
przedsiębiorczości, czyli kapitałem intelektualnym – po prostu 
emigruje. (…) Część komentujących będzie się śmiać, że to wyjadą 
>>Janusze biznesu<<, którzy nie chcą płacić ZUS-u. Część osób 
będzie się wyzłośliwiała, że skoro przedsiębiorcy nie stać na zatrud-
nienie pracownika na umowę o pracę to znaczy, że nie powinien 
prowadzić firmy. Z wielką przyjemnością polskich przedsiębiorców 
technologicznych powitają gospodarki z Europy Zachodniej. Dadzą 
im szansę na korzystanie z prawa do prowadzenia firmy w spokoju, 
bez gwałtownie i irracjonalnie głupiego prawa podatkowego, bez 
wizji penalizacji za najmniejszy błąd. Nie będziemy mieli Doliny 
Krzemowej tylko stację przesiadkową, z pomocą której najzdolniejsi 
będą uciekać z naszego kraju. Miałeś, chamie, złoty róg...”. 
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Wciąż pogarszają się perspektywy dla rynku komputerów 

i tabletów – wynika z danych IDC. Analitycy przewidują, że 

światowe dostawy PC w 2023 r. spadną o 5,6 proc., do po-

ziomu 281 mln sztuk, a tabletów o 6,7 proc. (do 148 mln szt.). 

Wolumeny mają być wyższe niż przed 2020 r., chociaż popyt 

będą hamować trudności makroekonomiczne, wysoki poziom na-

sycenia i nadmierne zapasy, co zmusza producentów do sprzeda-

ży ze sporymi rabatami. W efekcie w nadchodzących miesiącach 

spodziewany jest nie tylko spadek wolumenów, ale też średnich 

cen. Tak długo, jak będzie trwało spowolnienie gospodarcze, 

asortyment produktów będzie przesuwał się z segmentu pre-

mium do modeli średniej klasy. 

Z kolei w 2024 r. IDC spodziewa się silnego cyklu odświeżania 

komputerów przez firmy, co ma mieć związek z oczekiwanym 

ożywieniem gospodarczym. Ponadto migracja do Windows 11 

oraz wymiana sprzętu zakupionego w czasie pandemii powinna 

generować wzrost w latach 2024–2026. 
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU
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PC: mniejsza sprzedaż, niższe ceny
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Automatyzacja i uproszczenie operacji IT 

dzięki chmurze to główne kierunku rozwo-

ju IT Operations w 2022 według raportu 

Let’s Manage IT. W bieżącym roku ankieto-

wani specjaliści jako kluczowy trend wska-

zali autonomię i decentralizację, co może 

być związane z rosnącą liczbą projektów 

i usług prowadzonych w stylu DevOps, 

Agile czy Lean. Przy czym odejście od 

centralizacji wymaga dojrzałego zarządza-

Jakie będą kluczowe trendy w IT Operations w 2023 roku?

Autonomia i decentralizacje wymagające  
dojrzałego zarządzania i praktyk ITSM

Nowe strategie narzędziowe i operacyjne  
w celu szybszego wdrażania aplikacji

Wielozłożoność operacji będzie wymagała nowych prymitywów 
architektonicznych i dojrzałego modelu działania w chmurze

Przejście na platformy i usługi wymagające zdyscyplinowanej  
automatyzacji we wszystkich operacjach I&O

Napędzanie APM, DEM i AIOps przez rosnącą  
potrzebę monitorowania i wydajności

42%

41%

39%

35%

22%

Prognoza sprzedaży urządzeń komputerowych (PC i tablety) w latach 2022–2026

Rynek Dostawy w 2022 r.  
(mln szt.)

Wzrost 2022/2021 
(proc.)

Dostawy w 2026 r.  
(mln szt.)

Wzrost 2026/2025 
(proc.)

Średni roczny wzrost w 
latach 2022-2026 (proc.)

Konsumencki 265,3 -9,8 260,3 0,5 -0,5

Dużych przedsiębiorstw 56,3 -4 62,1 0,8 2,5

Sektor publiczny 67,4 -22,6 65,5 1,1 -0,7

MŚP 67,8 -13,4 71,1 0,5 1,2

W sumie 456,8 -11,9 459 0,6 0,1

Decentralizacja operacji IT trendem nr 1 
nia i praktyk ITSM, a niekompetentne zespoły 

mogą powodować ryzykowne sytuacje dla 

całej firmy. Z raportu wynika, że spodzie-

wane jest większe niż wcześniej zaintereso-

wanie automatyzacją i, co nie dziwi, chmura 

pozostanie jednym z kluczowych trendów. Za 

największe wyzwania w tym roku respon-

denci uznali koszt wyspecjalizowanego 

i kompetentnego zespołu, zarządzanie zło-

żonymi i rozproszonymi środowiskami IT 

oraz wysokie oczekiwania biznesu doty-

czące dostępności i ciągłości usług IT.
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Więcej środków dla polskich startupów
Polskie startupy są finansowane głównie przez rodzimy 

kapitał, a więc krajowe fundusze VC (28 proc.) i aniołów 

biznesu (22 proc.) – wynika z raportu Fundacji Startup 

Poland. Najczęściej respondenci pozyskali dotąd od 1 do 

2 mln zł. Jako główne bariery wskazują wysokie koszty 

zatrudnienia pracowników (52 proc.) oraz problem z po-

zyskaniem finansowania w kolejnych fazach rozwoju 

(42 proc.). Autorzy raportu zauważają, że w Polsce nie 

można narzekać na brak kapitału. Mimo kiepskich nastro-

jów na świecie całkowita wartość inwestycji VC w trzech 

kwartałach 2022 r. wzrosła o 76 proc. rok do roku, osią-

gając ponad 2,5 mld zł. Jednocześnie ponad połowa fo-

underów uważa, że na rynku mamy do czynienia z bańką, 

jeśli chodzi o wyceny startupów.

Młode firmy kierują swoją ofertę przede wszystkim do 

dużych firm i korporacji (39 proc.), a w mniejszym stopniu 

do firm małych (25 proc.). Co ciekawe, jedynie 11 proc. 

działa w modelu B2C. Rodzime startupy najczęściej kon-

centrują się na rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną 

inteligencję i ML.
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Nawet 10 miliardów na cyberbezpieczeństwo 
Według wstępnych danych wartość polskiego rynku cyberbez-

pieczeństwa w 2022 r. wzrosła do ponad 2,1 mld zł – oceniają 

analitycy PMR. Prognoza zakłada, że w perspektywie 2 lat 

powiększy się do 2,5 mld zł. Są to dane obejmujące urządzenia 

zabezpieczające, oprogramowanie i usługi. Jednak przychody 

w całym ekosystemie są kilka razy wyższe: gdyby dodać chmu-

rę obliczeniową, usługi data center, backup, hosting, bezpie-

czeństwo fizyczne, zasilanie awaryjne i informatykę śledczą, to 

można mówić o wartości nawet 10 mld zł. Według analityków 

migracja do chmury to element strategii cyberbezpieczeństwa, 

podobnie jest w przypadku backupu i usług centrów danych. 

Z badań PMR za lata 2017 – 2022 wynika, że cyberbezpieczeń-

stwo jest numerem 1 na liście priorytetowych działań dużych 

firm w Polsce (uzyskało 4,9 pkt. w 5-stopniowej skali). Kolejne 

podejmowane działania to: utrzymanie zasobów sprzętowych 

i infrastruktury własnej (4,0), cloud computing (4,0), cyfrowa 

transformacja (3,8), mobilność/zdalny dostęp do zasobów (3,6), 

outsourcing IT/usługi zarządzane (3,0) oraz big data/analityka 

danych (2,0).
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Wartość rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce (mld zł)

2018 2019 2020 2021 2022 2024p

Wartość (mld zł)  1,14 1,56 1,65 1,84 2,1 2,52

Dynamika (proc.) 15,4 11,3 6,2 11,7 13,9 8

Drukarki: cena nie jest najważniejsza
Na decyzję o zakupie urządzenia drukującego wpływają przede 

wszystkim koszty jego eksploatacji (jak wydatki na materiały eks-

ploatacyjne i energię) oraz jakość wydruków – wynika z danych 

Epsona. Co istotne, jednostkowa cena zakupu jest dla polskich 

konsumentów o wiele mniej istotna, niż mogłoby się to wydawać 

biorąc pod uwagę niepewną sytuację ekonomiczną. Z kolei, jak na 

razie, kwestia ekologii nie ma istotnego wpływu na wybór sprzętu, 

choć - zdaniem producenta - będzie z czasem nabierać coraz więk-

szego znaczenia.

p – prognoza
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Wskaż trzy słowa kluczowe, które najlepiej oddają 
charakter waszego głównego produktu/usługi

Artifi cial Intelligence/Machine Learning

E-commerce

Produktywność, zarządzanie

Analityka / Research Tools/Business 
Intelligence

HRtech/Tools

Medtech

21%

14%

13%

13%

12%

12%

Niskie koszty 
eksploatacji

Co jest ważne przy zakupie drukarki?

39%

Jakość 
wydruków

35%

Niska cena 
urządzenia

10%

Technologia 
(laser albo 
atrament)

9%

Ekologia 
pracy 

urządzeń

7%
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Znakomita książka. Jeszcze lepszy, 
wręcz wybitny fi lm nakręcony na jej 
podstawie. Kilka niezapomnianych 

ról i aktorów, nominacje do Oscarów oraz 
same Oscary, i wreszcie wspaniała, nieza-
pomniana muzyka z opowiedzianą kamerą 
historią białego piórka na wietrze. Właści-
wie nie wiadomo, czy to muzyka jest tłem 
dla bujającego w powietrzu symbolu lekko-
ści, a może odwrotnie, to historia stanowi 
pretekst dla wybrzmienia tak charaktery-
stycznej linii melodycznej. Nazwisk, liczby 
i  rodzaju nagród i  danych świadczących 
o tym, że mamy do czynienia z arcydziełem 
z premedytacją nie podaję – kto nie pamięta, 
ten znajdzie wszystko w największym śmiet-
nisku, jakie ludzkość próbuje zostawić po so-
bie, czyli internecie. 

Na szczęście to śmietnisko nie jest trują-
ce fi zycznie, a wyłaniające się z niego zagro-
żenie jest natury psychologicznej, czy może 
psychicznej. Zaczyna się od lenistwa intelek-
tualnego, bo wszak wszystko mamy w smart-
fonie, to po co zapamiętywać? A kończy na 
hejcie, osaczaniu niektórych nietypowych 
jednostek i samotności w sieci. 

Ale dziś nie o tym. Wracam do losów Forre-
sta Gumpa. Wybrałem go na bohatera tego fe-
lietonu z kilku powodów. Jednym z nich jest 
jego absolutna prostota i zwykła uczciwość 
emocjonalna, tak rzadka w czasach, gdy każ-
dy dybie na każdego, a niektórzy przywódcy 
narodów i mocarstw prezentują skrzywio-
ne psychiki pokroju humanoidów z epoki 
kamienia łupanego. A Forrest nie jest wszak 
bardziej złożony niż oni, ale jakże emocjo-
nalnie jednoznaczny, aż po naiwność, aż 
po poświęcenie siebie dla innych, dla spra-
wy. Właściwie przemawia przeze mnie za-
zdrość, bo ja też tak bym chciał. 

Innym powodem mojego specjalnego za-
interesowania tą postacią jest jego wszędo-
bylskość. Forrest jest zawsze na miejscu. Jest 
tam, gdzie się dzieje historia i to ta przez du-
że H. Ale nie jest jej naocznym świadkiem 
z powodu swojej pozycji politycznej czy in-
telektualnej. On w politykę się miesza przez 
przypadek, bo tak gna go wietrzyk, jak to 
piórko w początkowej sekwencji fi lmu. 

Gdzie mi tam do niego, choć z  nie do 
końca uświadomionego i  uzasadnionego 
powodu też mam poczucie współudziału 
w losach tej lepszej części polskiego spo-
łeczeństwa. Buntownik od dziecka, po-
cząwszy od ucznia toczącego spore bitwy 
z nie dość mądrymi nauczycielami, pokrę-
conymi ideowo i intelektualnie z powodu 
powszechnego za środkowego PRL-u roz-
dwojenia jaźni. Bo jak tu bez wstydu stanąć 
przed dziećmi i próbować wciskać im kit 
o wyższości socjalizmu i odwiecznej przy-
jaźni z  ZSRR? Jak reagować, gdy karnie 
ustawieni wzdłuż krawężnika ulicy dzie-
sięciolatkowie, zamiast gorącym sercem wi-
tać przybyłego – w czasie apogeum napięcia 
zimnowojennego wywołanego incydentem 
w kubańskiej Zatoce Świń – z przyjacielską 
wizytą głównodowodzącego wojsk Układu 
Warszawskiego Marszałka ZSRR Rodiona 
Malinowskiego aranżowanymi okrzykami: 
zwyciężymy! zwyciężymy! (Wam też ostat-
nio ten zaśpiew ideowy obija się o uszy?) wy-
krzykiwali z błogą w swej nieświadomości 
radością przedwojenne hasło reklamowe 
fi rmy Schicht: Radion sam pierze! 

Albo weźmy taki marzec roku 1968 
i sztubaka, ucznia pierwszej klasy liceum 
mieszczącego się tuż obok narożnika al. 
Niepodległości i ul. Nowowiejskiej, czyli tuż 
za płotem Politechniki Warszawskiej, ucie-

Wracam do losów Forresta Gumpa. Wybrałem go na bohatera tego felieto-

nu z kilku powodów, a jednym z nich jest jego absolutna prostota i zwykła 

uczciwość emocjonalna, tak rzadka w czasach, gdy każdy dybie na każdego. 
Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Trzeba dojść 
do zgody 

z samym sobą.
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Dlaczego 
Forrest Gump
się zatrzymał...
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Dzięki, 
że byliście 

ze mną!  

kającego po lekcjach, mimo zakazu, na plac 
Jedności Robotniczej (dziś Plac Politechni-
ki), aby pooddychać powietrzem pragnienia 
wolności i buntu studenckiego wiosny, którą 
na dobre zakończyła Operacja Dunaj, czyli 
„bratnia interwencja” wojsk Układu War-
szawskiego w Czechosłowacji. Trzeba było 
być wówczas na naszej południowej grani-
cy (a ja byłem w Zakopanem, bo akurat wte-
dy zaczynałem na dobre swój wieloletni flirt 
z Tatrami) i słyszeć chrzęst gąsienic czołgów 
sunących na Łysą Polanę i Chochołów, albo 
gwizd nad głową na niskim pułapie przela-
tujących samolotów, aby zrozumieć, że żar-
tów nie ma… Już wtedy mieliśmy kilkanaście 
tysięcy przymusowych uchodźców, którym 
wjazd do ojczyzny odcięto z godziny na go-
dzinę, którzy nie za bardzo wiedzieli, co mają 
robić i jaki im „władza ludu wsi, proletariatu 
i inteligencji pracującej” gotuje los. 

Do wydarzeń w  Radomiu i  Ursusie 
w czerwcu roku 1976 właściwie było spo-
kojnie. Umożliwiło mi to zdobycie dyplomu 
inżyniera i świadectwa ślubu z dziewczyną, 
która dziś jest babcią naszych wnuczek. Za-
częło się też wtedy życie zawodowe na wła-
sny rachunek, a pracownikiem też byłem 
chyba niezbyt spolegliwym. Kilku moim 
przełożonym, czy to w czasach około-soli-
darnościowych, czy smuty stanu wojenne-
go, mogłem zajść nieco za skórę, ale to ja im 
mówiłem „basta”, „grazie” i „arrivederci”… 
Aż w połowie lat 90-tych osiadłem na stoł-
ku prezesa polskiego oddziału zachodniego 
koncernu z jasno i skutecznie, właściwie do 
ostatnich dni mojej pracy zawodowej, posta-
wionym sobie imperatywem: tu jest Polska 
i tu będzie po naszemu, a nie po korpora-
cyjnemu. Z właściwą sobie arogancją, ale 
i z uporem, wyrąbałem dla firmy przestrzeń 
swobody i poczucie wśród decydentów, aby 
nie ingerować. 

To, co uważam za najlepsze z tego, co mi się 
udało, to odcięcie polskich pracowników od 
dystrakcji i zaburzeń płynących czy to z Mo-
nachium, Barcelony, a później Clearwater. 
Oni pracowali, a ja nie pozwalałem im prze-
szkadzać. Jak w przedsiębiorstwie krewet-
kowym Forresta, korporacja mogła zsyłać na 
nas sztormy i burze, a my płynęliśmy zawsze 
pod wiatr i fale. Do czasu, bo w końcu także 
Bubba Gump Shrimp Company kiedyś skoń-
czyła swój żywot. 

Aż w końcu przyszedł dla mnie czas trud-
ny, bo po kołowrotku, lotniskach, telekonfe-

rencjach, walce ze wszystkimi o wszystko: 
o plan, o wykon, o magazyn, o pieniądze, 
o przekonania i swojskość, a w końcu o na-
szą wyjątkowość – nastała cisza… Dla Gum-
pa takim momentem była reakcja na śmierć 
ukochanej Jenny i spontaniczne rozpoczęcie 
biegu od jednego oceanu do drugiego i z po-
wrotem, aż do kompletnego wytłumienia 
emocji. Kiedy się do tego miejsca dochodzi, 
trzeba stanąć, pomyśleć w samotności i zgo-
dzić się ze światem, jaki jest. Choćby najdłuż-
szy i najbardziej wyczerpujący bieg nie wróci 
życia Jenny, nie cofnie zegara, nie wróci tego 
zdrowia i sił, którymi się dysponowało jesz-
cze 15, czy choćby 7 lat temu. Trzeba dojść do 
zgody z samym sobą, a potem wybrać ten mo-
ment, aby ze sceny zejść póki czas. Póki moż-
na o tym decydować świadomie, zachowując 
na ile można po sobie dobre myśli, choćby  
tylko tych kilku ludzi, których postawiono  
na naszej drodze. 

I ja właśnie postanowiłem stanąć w tym 
ostatnim truchcie, którym była dla mnie 
współpraca z redakcją CRN-a i pomoc Re-
dakcji, w miarę moich skromnych możli-
wości, w utrzymaniu tytułu przy życiu. Dziś 
zarząd Peristeri i Redakcja postanowili iść na 
swoje w pełnym sensie tego słowa. Na mnie 
zatem też czas. To ostatni z moich felietonów, 
które dane mi było zdarzeniem losu pisać co 
miesiąc przez ponad 10 ostatnich lat. Nie 
smędząc i nie roztkliwiając się, mówię mo-
im czytelnikom ŻEGNAJCIE. Dzięki, że by-
liście ze mną i z magazynem taki szmat czasu. 
Jestem przekonany, że niebawem nie zauwa-
życie mojego braku. 

Redakcja ma szerokie plany, których reali-
zacji życzę jej z całego serca. Natura nie zna 
próżni i zabliźnia rany i ubytki. Poza tym, jak 
mawiał stary dowcip z czasów Gierka: nie 
można budować Drugiej Polski z pierwszą 
żoną. Zatem wyciągając wnioski z powie-
dzeń, które są naszą wspólną mądrością, 
trzeba nowe treści i formy obecności CRN-a 
na rynku realizować z nowymi, młodszymi 
ludźmi. Powodzenia! 

A  ja siadam sobie na jakiejś ławeczce 
i wzrokiem szukam piórka, które leci dokąd 
wiatr zawieje i słucham towarzyszącej tej 
scenie muzyki albo klangoru żurawi za pło-
tem i wiem, że moje pudełko czekoladek jest 
już prawie puste – zostały w nim może jesz-
cze tylko jedna, no najwyżej dwie pralinki. 

Reszta jest milczeniem. A  to akurat  
z „Hamleta”… 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Pod koniec ubiegłego roku uczestni-

czyłem w konferencji prasowej jed-
nego z dostawców rozwiązań IT. 

Samo spotkanie niczym specjalnym się 
nie wyróżniało i można byłoby je podsu-
mować sztampową formułką, że „prze-
biegało w miłej i przyjaznej atmosferze”. 
Niemniej w osłupienie wprawiło mnie 
pytanie jednego z dziennikarzy. Otóż 
mój młody kolega po fachu zapytał, w ja-
ki sposób fi rma (gospodarz konferencji) 
zamierza walczyć z wykluczeniem cy-
frowym dziewczynek? Nasz „ekspert od 
wychowania” przy okazji wbił szpilecz-
kę rodzicom, zarzucając im, że nie rozu-
mieją współczesnego świata, ponieważ 
swoich synków obdarowują komputera-
mi i tabletami, a córeczkom kupują zesta-
wy garnków i lalki. Tak być nie powinno 
– pouczał młody pismak. Co znamienne, 
menadżer, który udzielił odpowiedzi na 
to zaskakujące pytanie z tezą, dość płyn-
nie wszedł w tę narrację. Przyznał, że jego 
fi rma stara się prowadzić cyfrową eduka-
cję wśród uczniów i ich rodziców, aczkol-
wiek nie udało im się jeszcze dotrzeć do 
przedszkoli. 

Od pewnego czasu odnoszę wrażenie, 
że niektóre koncerny z branży IT biorą 
na swoje barki zbyt wiele obowiązków. 
Przypomina mi się tutaj znany wiersz Ju-
liana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, o 
tym, że murarz domy buduje, krawiec szy-
je ubrania, ale gdzieżby co uszył, gdyby nie 
miał mieszkania? Niestety, w XXI wieku 
wiersz Tuwima stracił na swojej aktual-
ności. W obecnych czasach „murarz” nie 
skupia się już wyłącznie na tym, co potra-
fi  robić najlepiej, czyli budowaniu domów. 
Przodownik naszej ery próbuje ratować 
planetę, sadzi drzewka, walczy o prawa 
mniejszości, stara się wychowywać obce 

dzieci, a czasami nawet poucza krawca… 
jak szyć ubrania. 

Problem polega na tym, że doba ma tyl-
ko 24 godziny, a przynajmniej kilka z nich  
trzeba przeznaczyć na sen. Co gorsza, na-
si „murarze” narzekają, że zaczyna brako-
wać specjalistów, którzy pomagaliby im 
stawiać nowoczesne i funkcjonalne domy. 
Jakby nie patrzeć i kalkulować, prędzej 
czy później muszą pojawić się niedorób-
ki. I oby to nie były  pękające ściany!  

Inną sprawą jest kwestia wychowa-
nia najmłodszych. Z pewnym podziwem 
patrzę na moją siostrę i jej starania wo-
kół dziecka. Dwuletnia Matylda bawi się 
z rodzicami klockami rozsypanymi na 
dywanie, lepi ludki z ciastoliny, a w każ-
dą sobotę cała rodzinka przygotowuje 
pizzę. Jak do tej pory dziecko nie miało 
w swoich rączkach smartfona ani tabletu. 
Wiadomo, że taki dzień prędzej czy póź-
niej nadejdzie, aczkolwiek rodzice Ma-
tyldy chcą chronić ją przed dostępem do 
elektronicznych gadżetów tak długo, jak 
to możliwe. Wbrew temu, co ktoś może 
pomyśleć, rodzice Matysi wcale nie są za-
przańcami omijającymi szerokim łukiem 
portale społecznościowe czy Netfl ixa. Co 
nie zmienia faktu, że wychodzą z założe-
nia, iż pierwsze lata życia malucha lepiej 
poświęcić na rozwój jego kreatywności 
w tych kierunkach, które dziecku podpo-
wiada jego natura, a czas na technologie 
wcześniej czy później nadejdzie.

Oczywiście znam też rodziców, którzy 
podążają w zupełnie innym kierunku. Ta-
blet zastępuje klocki, samochody, czasami 
nawet smoczek. Niedawno rozbawił mnie 
pięciolatek, który nie mógł sobie poradzić 
z tradycyjnym albumem ze zdjęciami. 
Nieborak przesuwał nerwowo paluszka-
mi z góry do dołu kartki. Nie zadziałało. 

Jan Zamoyski uważał, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 

chowanie”. Jak zatem chować najmłodsze pokolenie w epoce tabletów, smart-

fonów i Facebooka?

CHŁODNYM OKIEM
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