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Znów główny temat IT

W

komentarzach po WannaCry najbardziej uderzające
były stwierdzenia, że ten atak nie był czymś nowym
i nadzwyczajnym. Cyberprzestępcy uderzyli po prostu
z determinacją i na wielką, niemal globalną skalę. Kierowali się żądzą pieniądza. I co się okazało? Atak obnażył
słabość zabezpieczeń infrastruktury IT i to nie tylko w organizacjach, których nie stać na wyrafinowane systemy ochrony. Ofiarą
padły też oddziały globalnych korporacji, które trudno podejrzewać o budżetowe niedostatki.
W tym kontekście na myśl przychodzą firmy, które doświadczając koniunktury i osiągając profity wolą wyłożyć sobie siedzibę
marmurami, niż wydać środki na zabezpieczenie danych. Niestety,
nawet w dobie cyfryzacji, w trakcie przeprowadzania transformacji
cyfrowej niemało jest takiej niefrasobliwości. Oby była postawą
przejściową, oby doprowadziła do postanowienia, by zadbać
o dane i nie dopiero po ich utracie i – co się z tym wiąże – po
doświadczeniu przestoju systemów, zakłócenia produkcji i dostaw,
konsekwencji finansowych, organizacyjnych i – co gorsze – nadszarpnięciu wizerunku i zaufania kontrahentów.
Na szczęście skutki WannCry są odwracalne, ale skala tego cyber
napadu jest groźnym ostrzeżeniem, że możliwy jest też atak
o skutkach nieodwracalnych… Potrzebna jest więc czujność, bo
najprostsze metody już nie wystarczą. W istocie dawny antywirus
musi być dziś zastąpiony lub uzupełniony zestawem zaawansowanych technologii, łącznie z badaniem zachowania aplikacji
w systemie i ruchu w sieci, zaawansowaną analizą kodu, usługami
oceniającymi reputację produktów i usług, białymi listami, itd. Takie mechanizmy dają poczucie bezpieczeństwa, ale nie do końca.
Nadal głównym zagrożeniem jest błąd człowieka. Przygotowując
to wydanie magazynu IT Reseller nie raz usłyszeliśmy od profesjonalistów, że podstawą cyberbezpieczeństwa jest świadomość
użytkowników i poziom ich wyedukowania. To dlatego szkolenia
dostarczające wiedzy i kształtujące postawy stają się istotnym elementem strategii bezpieczeństwa IT. Jest nim też jest stały kontakt,
za pośrednictwem naszego magazynu, z informacjami, opiniami
i poradami specjalistów ds. IT security.
Krzysztof Polak
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HPE Reimagine IT 2017 – Everything computes
„Hewlett Packard Enterprise Reimagine IT 2017” to nowa odsłona tradycyjnego spotkania
„Forum Wyzwań IT” dla klientów i partnerów HPE. „Everything computes” to motto imprezy,
która odbyła się w warszawskiej Digital Knowledge Village.
Elżbieta Jaworska

P

rogram konferencji obejmował
tematykę hybrydowych środowisk IT,
Internetu rzeczy oraz doświadczenia,
niezbędnego, by cyfrowa transformacja została skutecznie przeprowadzona i stała się rzeczywistością. Hasło
„Everything compute”, które można tłumaczyć w następującym stwierdzeniu – „każda
rzecz potrzebuje wsparcia swoich funkcji
ze strony mocy obliczeniowej”, wydaje się
oddawać zasadniczą myśl leżącą u podstaw
nowej strategii HPE. Zasadnicze jej zręby
zostały zaprezentowane na konferencji,
której patronem medialnym była redakcja
magazynu IT Reseller.
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ŹRÓDŁA STRATEGII
Nowa strategia HPE została określona w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ostatnich
latach w branży nowych technologii, ale
też w całej gospodarce. Polegają one mianowicie na dokonującym się przenoszeniu
ciężaru uwagi dostawców z produktów na
dostarczenie użytkownikom oczekiwanych
doświadczeń. Duży wpływ na podmioty
konkurujące na rynku mają skrócenie
cyklu życia produktów, eksplozja danych
(Big Data) i nieustanna konkurencja, z jaką
duże korporacje muszą liczyć się ze strony
startupów. To wszystko wymaga od jednej
z czołowych firm na rynku IT całkiem no-

wego podejścia i zaproponowania rynkowi
rozwiązań, które zdadzą egzamin w epoce,
która coraz bardziej bierze moc obliczeniową za swój fundament.
Podczas sesji „We live in a world where
everything computes” (żyjemy w świecie,
w którym każda rzecz potrzebuje mocy
obliczeniowej), otwierającej konferencję,
Sabine Sauter, dyrektor zarządzająca
Hewlett Packard Enterprise Polska zwróciła uwagę na 3 główne trendy, które leżą
u źródeł nowej strategii HPE. Pierwszy
z nich to coraz szybsza adaptacja rozwiązań
chmurowych, co oznacza nowe możliwości
dla biznesu, ale też tworzy wiele pytań o rolę

Konferencja Reimagine IT 2017 – zorganizowana przez firmę Hewlett Packard Enterprise 27 kwietnia 2017 r. w Digital Knowledge Village w Warszawie dla klientów
i partnerów – odbyła się pod hasłem „Everything computes”. Redakcja IT Reseller była jednym z patronów medialnych wydarzenia.

tradycyjnej infrastruktury IT, bezpieczeństwo oraz właściwe połączenie chmur
publicznej i prywatnej z używanymi do tej
pory rozwiązaniami.
Drugi trend to błyskawiczny rozwój Internetu
Rzeczy, zwłaszcza przemysłowego (IIoT - Industrial Internet of Things). Według szacunków HPE – do 2025 r. będzie istnieć ponad
50 mld inteligentnych urządzeń, wytwarzających ogromne ilości danych, sterowanych
przez niezliczone aplikacje. Dane płynące
z coraz większej liczby sensorów potrzebują
potężnej mocy obliczeniowej niezbędnej do
przekształcenia ich w istotne dla biznesu
informacje. Ważne jest także odpowiednie
rozmieszczenie zasobów – w centrali, chmurze czy na krawędziach sieci.
Trzeci (chyba najbardziej istotny dla uczestników konferencji) trend – to odejście od
typowych produktów IT na rzecz kompleksowych rozwiązań, w których hardware
i oprogramowanie są równie istotne jak
wiedza z pogranicza IT, biznesu oraz doświadczenia użytkownika.

TRANSFORMACJA NA MIARĘ
Rozwiązania oferowane przez HPE to odpowiedź na te 3 tendencje. Hybrid IT to przekrój rozwiązań infrastruktury konwergent-

nej, hiperkonwergenentej i komponowanej,
mający za podstawę komponenty tak
zaprojektowane, by maksymalnie ułatwić
znalezienie właściwych proporcji między
architekturą dotychczas stosowaną a nowymi rozwiązaniami chmurowymi. Nowa
całość powinna zapewniać użytkownikom
maksimum skalowalności oraz umożliwiać
im redukowanie kosztów operacyjnych.
Nowe możliwości wykorzystania Internetu
Rzeczy zapewnią rozwiązania Intelligent
Edge. Dzięki nim zgromadzone przez sensory dane można przetwarzać i analizować na
miejscu – bez konieczności przeprowadzania czasochłonnego i kosztownego procesu
migracji. W konsekwencji przekłada się to
na zdobycie zdolności podejmowania błyskawicznych decyzji w czasie rzeczywistym,
co zapewnia firmom reagowanie na każdy
niemal sygnał płynący z rynku.
Czynnikiem łączącym wymienione filary
strategii HPE i zarazem odpowiedzią na
nowe oczekiwania ze strony użytkowników
stał się HPE Pointnext – kompleksowy,
zintegrowany system obsługi mający za
podstawę wiedzę i doświadczenia firmy
HPE oraz jej partnerów. Pointnext obejmuje pełny katalog szytych na miarę usług
consultingowych w zakresie cyfrowej trans-

formacji przedsiębiorstw, projektowanie
i wdrażanie rozwiązań IT oraz kompleksowe
usługi operacyjne.

ŚWIADOMOŚĆ I POPYT
Po sesji plenarnej odbyły się 3 równoległe bloki prelekcji. Były one poświęcone
następującym tematom: 1) hybrydowe
środowiska IT, 2) internet rzeczy i 3) wiedza
ekspercka niezbędna do realizowania
transformacji cyfrowej. Każdy z bloków
tematycznych był wzbogacony przykładami
działania rozwiązań HPE „na żywo”.
Uczestnicy konferencji w kuluarach
kontynuowali zdobywanie wiedzy, zadając
pytania dotyczące problemów nurtujących
ich firmy. Na stoiskach partnerów HPE
zapoznawali się z ich ofertą, brali udział
w różnego typu konkursach, nawiązywali
cenne kontakty biznesowe. Jak oceniają
organizatorzy, z roku na rok w biznesie
rośnie świadomość wagi wielu do tej pory
marginalizowanych aspektów IT, w tym
bezpieczeństwo (danych, aplikacji, infrastruktury), niezbędności backupu. Wzrost
świadomości przedsiębiorstw przyczynia
się do rozszerzenia się zainteresowania
rozwiązaniami oferowanymi przez firmę HPE
i jej partnerów. 

iT Reseller
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Dobre wyniki kwartalne w AB i ABC Data
Czołowi polscy dystrybutorzy IT udowodnili w I kwartale br., że na polski rynek
IT wraca koniunktura. Bez niej trudno byłoby im się pochwalić takimi wynikami.
Tymczasem mają wiele powodów do zadowolenia.

Krzysztof Polak

W

I kwartale br. Grupa AB, po raz
kolejny, zwiększyła przychody
i to o blisko 9 proc. w ujęciu rok
do roku. Wyniosły one do 1,85
mld zł i umożliwiły wypracowanie 13,2 mln zł zysku netto, czyli 6,2 proc.
więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.
„Potrafimy rosnąć nawet w porównaniu
do rekordowego roku 2016, w którym
przekroczyliśmy próg 8 mld zł przychodów.
To efekt skutecznie realizowanej długoterminowej strategii rozwoju z bezpieczeństwem i ostrożnością wpisanymi w nasze
DNA” – cieszy się Andrzej Przybyło, prezes
zarządu AB. „Motorem wzrostu w minionym
kwartale był dla nas rynek polski. Czynniki
makroekonomiczne, w tym wzrost gospodarczy w naszym regionie i bogacenie się
społeczeństw, napływ środków UE z nowej
perspektywy finansowej do przygotowywanych projektów informatycznych w Polsce
i Czechach sprawiają, że z optymizmem
patrzymy w przyszłość” – dodaje.

Andrzej Przybyło,
prezes zarządu AB

Dalej rośniemy, nawet
w porównaniu
do rekordowego
dla nas 2016 r.

HISTORYCZNA MARŻA
Podobne zadowolenie widać też u drugiego
z największych w Polsce dystrybutorów –
w ABC Data. Spółka wypracowała w trzech
miesiącach 2017 r. 994,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, a szacowany zysk netto,
który wyniósł 1,4 mln zł, jest znacznie
wyższy od rekomendacji analityków.
„Takie wyniki to sukces, który potwierdza
skuteczność zmian wprowadzanych przez
nas do tradycyjnego modelu dystrybucji
broadline” – komentuje Ilona Weiss, prezes
zarządu ABC Data. „Odchodzimy od modelu
nastawionego na osiąganie możliwie jak
najwyższych obrotów, którym towarzyszyły
niskie marże. Od kilkunastu miesięcy dążymy
przede wszystkim do wypracowywania wysokich marż, przy których wielkość obrotów
traci dotychczasowy priorytet” – tłumaczy.
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Zmiany w ABC Data uwidaczniają się w obrotach, które w I kwartale br. były mniejsze
niż w takim samym okresie w latach 2015
i 2016. Jednak mimo relatywnie słabszych
obrotów spółka osiągnęła rekordową marżę.
„Wypracowaliśmy jedną z najwyższych marż
na polskim rynku dystrybucji IT – 5,9 proc.
marży brutto. Jest to rekordowa marża w całej
naszej dotychczasowej historii i zarazem
wynik, którym możemy się pochwalić za granicą, choć najwięksi na świecie dystrybutorzy
potrafią zdobyć marżę oscylującą w granicach
6,5-6,8 proc.” – przyznaje Ilona Weiss.

SILNI KAPITAŁOWO
AB rośnie także dzięki temu, że jest
silna kapitałowo. Spółka od lat może się
pochwalić najwyższymi kapitałami własnymi

w branży - ich wartość na koniec I kw. 2017
r. to już 640 mln zł, czyli 33,5 proc. sumy
bilansowej. Są to poziomy nawet wielokrotnie wyższe niż u konkurentów AB. Spółka
ma też wzorcową strukturę finansowania
– w 1/3 finansuje się kapitałami własnymi,
a 2/3 kapitałami obcymi (w tej kategorii
prawie połowa to długoterminowe obligacje
i kredyty).
„Silna baza kapitałowa i odpowiedzialnie
prowadzony biznes sprawiają, że jesteśmy
wiarygodnym partnerem dla dostawców,
klientów i instytucji finansowych. Zarówno
banki, jak i instytucje ubezpieczeniowe
doceniają naszą siłę finansową. Mamy dużo
przestrzeni do sfinansowania dalszego
wzrostu, zarówno od strony dostawców, jak
również klientów” – podkreśla Rafał Michalczuk, dyrektor finansowy Grupy AB.

SKUTECZNA OPTYMALIZACJA
W ciągu minionego roku ABC Data obniżała
koszty działalności w Europie Środkowej
i Wschodniej (CEE) i dość intensywnie optymalizowała kanały sprzedaży oraz struktury
dystrybuowanych produktów. Dzięki tym
działaniom zysk brutto ze sprzedaży wzrósł
o 5 pkt proc. (o 3 mln zł) — do 58,5 mln
zł. Jednocześnie spółka utrzymała wysoką
marżę w tradycyjnym dla siebie modelu dystrybucji (broadline) — 5,7 proc. Po przejęciu
w 2016 r. S4E, mniejszego dystrybutora IT,
oferującego produkty i usługi z wartością
dodaną, zdobyła też aż 10 proc. marży ze
sprzedaży w formule VAD (Value Added
Distributor).
„Poprawa zyskowności dystrybucji IT to
dowód, że podjęte przez nas procesy optymalizacji zarządzania sprzedażą w tradycyjnym modelu broadline są skuteczne, a także
w modelu dystrybucji z wartością dodaną
VAD, która charakteryzuje się wyższą marżowością” – tłumaczy Maciej Piotr Kowalski,

organizacji e-sportowej, która zdobyła m.in.
1. miejsce w QPAD Arctic Cup FIFA16. AB
jest tu dystrybutorem pierwszego wyboru.

RYZYKO POD KONTROLĄ

Konferencja wynikowa ABC Data. Zarząd spółki w składzie - od lewej Andrzej Kuźniak, v-ce prezes,
Maciej Piotr Kowalski, v-ce prezes, Ilona Weiss, prezes i Juliusz Niemotko, v-ce prezes - w maju br.
zrezygnował z funkcji.

wiceprezes ABC Data i partner inwestycyjny
w MCI Management.
Podstawę do optymizmu co do przyszłości
dają zarządowi spółki ABC Data działania
prace prowadzone w kluczowych obszarach
jej działania. Dystrybutor rozwija sprzedaż
przez Internet i dystrybucję usług chmurowych. Ponadto dąży do dalszej integracji
przejętej w ubiegłym roku spółki S4E
w kierunku osiągnięcia synergii w dystrybucji z wartością dodaną VAD. Spore nadzieje
wiąże z poszerzaniem portfilio produktów
w kategorii mobile.
W Polsce ABC Data kontroluje już 25 proc.
rynku dystrybucji IT. W Czechach i na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i w krajach
bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) ma 6-7
proc. udziału w rynku.
„Naszym celem jest umocnienie pozycji
w Polsce i powiększenie udziałów w rynku
CEE do 10 proc. do końca 2018 r.” – podkreśla Andrzej Kuźniak, wiceprezes spółki.

na Polskę i Czechy. Rynek ten rośnie około
7 proc. rocznie
„Grupa AB ma już w ofercie wszystkie
kategorie produktowe dla graczy. Naszym
sukcesem w tym zakresie jest X-play”
– mówi Patrycja Gawarecka, dyrektor
sprzedaży w AB.
X-play to sieć punktów sprzedaży w formule
shop-in-shop, która wystartowała w III
kw. 2016 r. i obejmuje już 89 punktów
sprzedaży. Grupa AB ma w swojej ofercie
blisko 7 tys. produktów dla graczy: konsole,
specjalistyczne komputery klasy PC –
w tym produkowane we własnej fabryce
AB, monitory, akcesoria, komponenty oraz
same gry. W ramach marki Optimus została
stworzona e-sportowa linia produktów,
a sieć franczyzowa Alsen jest patronem
technologicznym A-Team, profesjonalnej

Ryzyko podatkowe jest ostatnio dla sektora
dystrybucji IT prawdziwym wyzwaniem. Wg
danych resortu finansów w ciągu trzech lat
na tzw. karuzelach VAT–owskich i fikcyjnym
eksporcie elektroniki (smartfonów, dysków
twardych itd.) budżet państwa stracił aż 20
mld zł. W efekcie do dystrybutorów zawitały
kontrole skarbowe. Nie ominęły też ABC
Data. W grudniu 2016 r. Drugi Mazowiecki
Urząd Skarbowy umorzył jednak postępowanie podatkowe prowadzone wobec spółki
uznając za prawidłowe rozliczenia podatku
VAT za wrzesień 2012 r.
„To efekt wprowadzenia w spółce zarządzania ryzykiem. Zatrudniliśmy specjalistów, którzy kontrolują na bieżącą naszą
działalność i pomagają nam eliminować
ryzyko” – mówi Ilona Weiss. „Poddajemy
naszych partnerów biznesowych rygorystycznej weryfikacji przy pomocy procedurh
wdrożonych w spółce wiele lat temu. W ten
sposób zyskujemy wiarygodność w oczach
partnerów i rynku” – dodaje. 

Spółka ACTION w I kwartale 2017 r.
osiągnęła wyniki finansowe
zgodne z prognozami przyjętego
Planu Restrukturyzacji”

Konferencja wynikowa AB. Dziennikarze i analitycy finansowi przepytują prezesa Przybyłę.

CHMURA I GRY
Grupa AB jest dystrybutorem usług chmurowych.
„Nasza aktywność w obszarze cloud ma
za podstawę strategiczne partnerstwo
z Microsoft, a także dedykowaną polskiemu
rynkowi autorską platformę chmurową
i ponad 200 partnerów (resellerów)”
– informuje Zbigniew Mądry, członek
zarządu w AB ds. handlu.
Istotny potencjał biznesowy AB dostrzega
w segmencie produktów dla graczy. Rynek
gaming w regionie Europy Środkowej
i Wschodniej w 2016 r. miał wartość 3 mld
USD, z czego blisko 570 mln USD przypadało

iT Reseller
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European VR Congress, Warszawa
W warszawskim Centrum Nauki Kopernik miało miejsce europejskie święto VR.
Impreza była okazją do zdobycia wiedzy, przetestowania nowych rozwiązań VR
i nawiązania kontaktów biznesowych.

Adrian Łapczyński

Fundacja SYNAPSIS pomaga autystykom wejść na rynek pracy

R

ok 2016 okrzyknięto początkiem
nowej ery VR. Dlatego tegoroczny
European VR Congress rozpoczął się
od przeglądu tego, co już przyniósł i co dostarczy rok 2017. Nie
zabrakło także rozważań, o tym jak w ciągu
najbliższych lat VR zrewolucjonizuje życie
ludzi i przedsiębiorców.
„VR to sztuka, która odgrywa rolę pośrednika między nami a światem stworzonym. To
technika przyszłości” – mówił Steve Dann,
prezes VRAR Association London. „Technologia ta wymaga jednak czasu zanim zostanie zaakceptowana i cenowo przystępna dla
użytkowników” – podkreślił.
Mimo tej zapowiedzi nie zabrakło na
Kongresie przeglądu już dostępnych na
rynku urządzeń VR takich marek jak Google,
Microsoft czy Samsung oraz rozważań na
temat VR 2.0.

PRZYKŁADY Z POLSKI
Wirtualna rzeczywistość (VR) to branża,
która w niesamowicie dynamicznym tempie
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Joe Robins z Unity Technologies
przedstawił VR dokonania tej firmy

zmienia współczesny model konsumpcji
różnego typu treści. Gry, filmy 360 czy
aplikacje VR umożliwiają spojrzenia na wiele
dziedzin życia i biznesu z zupełnie nowej
perspektywy, np. uczestnicy European VR
Congress mogli zanurzyć się w głąb ludzkiego organizmu dzięki krakowskiej firmie
BerryLife, a warszawska Akademia Leona
Koźmińskiego przeniosła (dosłownie) uczestników kongresu na miejsce zbrodni, gdzie
dzięki narzędziom VR mogli podpatrywać
pracę techników kryminalistyki. To tylko dwa
przykłady ciekawych doświadczeń VR, które
udowadniają, że wirtualna rzeczywistość
to nie tylko gry i rozrywka. Rozwiązania VR
coraz częściej wykorzystuje współczesna
medycyna, wojsko i świat nauki.

VR, o tym jak skutecznie zaprezentować się
przed inwestorem oraz jak nagrywać dźwięk
w filmach 360 przy pomocy mikrofonu
w kształcie ludzkiej głowy. Powyższe przykłady są tylko wąskim wycinkiem szerokiego
spektrum możliwości, jakie zaoferowała
uczestnikom tegoroczna edycja kongresu.
O wirtualnej rzeczywistości nie wystarczy
jednak tylko mówić. To trzeba przeżyć!
Uczestnicy drugiej edycji European VR Congress mogli doświadczać VR dzięki firmom,
które prezentowały się w strefie Expo.
Workroom Group, która oferuje usługi
z zakresu zintegrowanego marketingu zaprezentowało nowe i rewolucyjne narzędzie
dla firm wnętrzarskich, projektowych oraz
deweloperów. Swoją premierę podczas
Kongresu miała także aplikacja „Wykreślona
Warszawa”, przygotowana przez studio
grafiki 3d – Pictureworks. Ich wyjątkowe
opracowanie, które wykorzystując VR umożliwia przeniesienie się w czasie do lat 40.
ubiegłego wieku i obejrzenie jak wyglądałaby Warszawa, gdyby nie wybuchła II Wojna
Światowa. 

WIEDZA I TESTY
Podczas tegorocznej edycji European VR
Congress odbyły się wykłady i warsztaty,
podczas których poruszono tematykę
związaną z VR. Uczestnicy mogli przekonać
się m.in. o sposobach badania percepcji

Marcin Czub z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował zastosowania
VR w uśmierzaniu bólu

 NA 3 ZMIANY

MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI, Country Leaderem Tech Data Corporation
(NASDAQ: TECD) w Polsce.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dotychczas, od 2012 r. sprawował funkcję Country Managera w Technology
Solutions – spółki, która wchodziła jak dotąd w skład firmy Avnet, a teraz stała
się częścią Tech Data, dystrybutora IT. Jeszcze wcześniej, od 1998 r., przez 14
lat, był związany z IBM, gdzie pracował jako menedżer zespołu odpowiedzialnego
za „System x” w Polsce i krajach bałtyckich. Teraz Mariusz Ziółkowski objął
funkcję szefa obu połączonych firm – Tech Data i Technology Solutions w Polsce
i będzie raportował do Judith Ecker, v–ce prezes Tech Data na Region Wschód.
Jego nowa przełożona, przy okazji powierzenia mu odpowiedzialności kierowania
Tech Data w Polsce wyraziła przekonanie, że Mariusz Ziółkowski „będzie
zarządzał połączonymi firmami Tech Data i Technology Solutions z taką samą
energią i pasją, z jaką robił to wcześniej w firmie Avnet, a także wprowadzi je na
wyżyny”. Nowy szef Tech Data w Polsce tak skomentował swój awans: „Cieszę
się, że mogę teraz zaoferować naszym Partnerom szeroką gamę rozwiązań
dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Połączona oferta daje nam
szansę przyspieszenia rozwoju naszych produktów, rozwiązań centrum danych
i ofert technologicznych nowej generacji na polskim rynku”.

JOSEPH KIM nowym prezesem Samsung Electronics Polska.
Joseph (Jeongwoo) Kim przyjął nominację na prezesa polskiego oddziału firmy
Samsung Electronics. Zastąpił na tym stanowisku Hadriana Baumanna, który
awansował – został mianowany prezesem Samsung Electronics UK. Joseph Kim
dołączył do firmy Samsung Electronics w 1998 r., prawie 29 lat temu. W strukturze
organizacji zajmował stanowiska w różnych departamentach, m.in. w HR,
w sprzedaży i w marketingu. Pełnił także funkcje w skali globalnej. Nowy prezes
Samsung Electronics Polska jest wytrawnym i wszechstronnym menedżerem, który
ma bogate doświadczenie w zarządzaniu oddziałami koreańskiej firmy. W ciągu
minionych 5 lat zajmował stanowiska dyrektora generalnego Samsung Electronics
w krajach bałtyckich (2011-2013) oraz w Samsung Electronics Rumunia (2014 –
do maja 2017 roku). Nominację na szefa polskiej dywizji Samsunga skomentował
w następujących słowach: „Jestem dumny i zaszczycony, że obejmę fotel prezesa
Samsung Electronics Polska. To oddział, który w ostatnich latach notuje wspaniałe
rezultaty i może pochwalić się imponującym wzrostem. Wierzę, że z pomocą
świetnego polskiego zespołu, umocnimy firmę Samsung na pozycji rynkowego
lidera i poprowadzimy ją do kolejnych sukcesów”.

<<<<<<<<<<<<<
ANNA KUPRIAN, awansowała na stanowisko Head of Digital
w Grayling Poland.
Jej zadaniem będzie teraz kierowanie rozwojem oferty firmy w zakresie
zintegrowanych działań digital marketingowych oraz nadzór nad tworzeniem
i realizacją holistycznych strategii komunikacji w kanałach online. Anna
Kuprian związana jest z branżą komunikacji od ponad 8 lat. Specjalizuje
się w strategii komunikacji cyfrowej (Digital). Do Grayling Poland dołączyła
w 2013 r. Obecnie nadzoruje działania na rzecz klientów z branży
technologicznej, e-commerce oraz projekty konsumenckie dla m.in. Sony
Europe, momondo, eBay oraz sieci hoteli Hilton. Ma również doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji digital i Design Thinking;
jest też członkiem IT & Technology Practice Group Continental Europe.
Anna Kuprian skomentowała swój awans w następujących słowach: „Od
dłuższego już czasu prowadzimy zintegrowaną komunikację w kanałach
społecznościowych i digital. Oferujemy coś bardziej wartościowego niż
tradycyjne media relations, które w dalszym ciągu są podstawą oferty
wielu podmiotów specjalizujących się w komunikacji. Nie rozmawiamy
o technologiach, dopóki w pełni nie zrozumiemy biznesu i potrzeb klienta”.
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U partnerów Dell EMC wyraźnie
widać efekt synergii
Z Dariuszem Okrasą, szefem kanału partnerskiego Dell EMC w Polsce,
rozmawia Mieczysław T. Starkowski

 TEMAT NUMERU

Panie dyrektorze, w listopadzie
ubiegłego roku został ogłoszony,
a w lutym tego roku wystartował
nowy program partnerski. Naturalnie chodziło przede wszystkim
o dopasowanie do nowej struktury
po połączeniu Della i EMC. Czym
wyróżnia się ten program?
Głównym założeniem nowego programu
partnerskiego Dell EMC było oparcie go
na trzech filarach: prostocie, przewidywalności i zyskowności. Co niezwykle istotne, nie tworzyliśmy go sami.
Chcieliśmy, by odpowiadał oczekiwaniom
naszych partnerów. Wsłuchiwaliśmy się
w ich potrzeby. Dlatego wiele zasad wprowadziliśmy po ich sugestiach.

Na czym polega zatem prostota
tego programu?
Sprowadza się ona do tego, że podstawowe zasady nie wymagają skomplikowanych opisów, a są po prostu bardzo
czytelne. Wymagania, które powinien
spełnić potencjalny partner, są jednoznaczne. Nie ma potrzeby tworzenia
rozbudowanych wyjaśnień. Prostota to
też możliwość wyboru przez partnerów
modelu biznesowego czy chociażby ścieżki rozwoju odpowiadające ich potrzebom.
Co za tym idzie, program został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na potrzeby
zarówno resellerów, integratorów (w tym
wielkich podmiotów, działających w skali
globalnej), cloud providerów, partnerów
OEM, jak i service providerów. Nowy
program jest prosty dla każdego partnera
i stara się uwzględniać jego specyfikę
biznesową.

A co oznacza przewidywalność? Intuicyjnie można zakładać, że łączy
się ona ze wspomnianą wcześniej
prostotą.
Tak, w jasny i przejrzysty sposób komunikujemy partnerom niezmienność zasad
w czasie trwania całego roku fiskalnego. Co ważne, zasady te są ogłaszane
z pewnym wyprzedzeniem. Dzięki temu
partnerzy wiedzą, jakie korzyści będą
mieli ze współpracy z naszą firmą (w tym
z poszczególnych grup produktowych),
jakie są w stosunku do nich wymagania,
ramy czasowe i oczekiwane inwestycje.
Chodzi przede wszystkim o odpowiednie
przygotowanie zespołów sprzedażowych.

Pojęcie zyskowności tym bardziej
podpowiada intuicja…
Wpływając w przemyślany sposób na zachowania partnerów chcemy, aby podejmowane przez nich decyzje rzeczywiście
jak najlepiej przekładały się na osiągane
przez nich wyniki, czyli przychody,
a zwłaszcza marże.

Jakie poziomy partnerstwa przewiduje program?
Przede wszystkim, partnerzy mają możliwość wyboru. Dla przykładu, jeśli partner
chce specjalizować się w jednej rodzinie
produktów, wówczas stawiane mu są
stosunkowo małe wymagania w zakresie
kwalifikacji (certyfikatów), a nieco wyższe
pod względem obrotów.
Program zakłada kilka poziomów partnerstwa. Najprostszy z nich – Authorised –
nie narzuca w zasadzie żadnych wymagań
kompetencyjnych czy sprzedażowych.
Wystarcza rejestracja i akceptacja ogólnych reguł współpracy.

Czyli Authorised Partnerem może
być każda, nawet mała firma?
Tak, nawet firma jednoosobowa. Partner
musi tylko zaakceptować ogólne zasady
współpracy, takie jak: informowanie nas
o tym, komu sprzedaje nasze produkty czy
respektowanie zasady udzielania gwarancji.
Następnie mamy drugi poziom: Gold Partner. Aby go osiągnąć, partner musi spełnić
pewne wymagania dotyczące wysokości
obrotów oraz posiadanych kompetencji.
Nie są one jednak przesadnie wygórowane.
Wystarczy, że ma dwóch pracowników:
sales specialist i presales specialist. Muszą
oni przejść ścieżkę certyfikacyjną, czyli
ukończyć pakiet szkoleń online (odpowiednio 6-8 oraz 10-12 godzin).
Kolejnym stopniem jest Platinum Partner.
W tym przypadku wymagania są już
trochę wyższe. Partner powinien mieć
większy zespół, w tym między innymi
inżyniera wdrożeniowego oraz fachowca w dziedzinie marketingu. Najwyższy
poziom to Titanium Partner. Takie firmy
muszą mieć zarówno większe zespoły
(co najmniej 10 pracowników w różnych
rolach), jak i wyższe obroty. Na każdym
poziomie partner ma możliwość wyboru,
czy chce iść ścieżką specjalizowaną
(sprzedaż jednej rodziny produktów), czy
szerszą, obejmującą wiele rodzin.

Czy można już mówić o pierwszych
efektach wprowadzenia tego nowego
programu? Jak to wygląda w praktyce? Co wybierają partnerzy?
Nie zapominajmy, że kiedyś te dwie
firmy – Dell i EMC – w pewnych dziedzinach (np. rozwiązania z obszaru
przechowywania danych) konkurowały
między sobą. Pamiętajmy także, iż tylko
10 proc. obecnych partnerów sprzedawało wtedy produkty obu firm. Dlatego
teraz ogromna większość widzi szanse
rozszerzenia swojej oferty. Zwłaszcza
w dziedzinie rozwiązań klasy enterprise
(serwery, storage, networking, backup).
W I kwartale br. było to już wyraźnie widać. Wielu partnerów zainwestowało swój
czas i pieniądze w edukację. I to przynosi
owoce. Większość sprzedaje produkty
obu dawnych firm. Wyraźnie widać efekt
synergii.

Czyli fuzja przynosi korzyści
zarówno firmie Dell EMC, jak
i partnerom?
Tak, zdecydowanie tak. Nie ma co do
tego wątpliwości. Współpracując z jednym dostawcą, partnerzy mają dostęp do
znacznie szerszego portfela produktów.
Zaś program daje im dużo większe korzyści. To nie jest teoria, mamy już pierwsze
wdrożenia.
Najszybciej proces adaptacji i użycia
szerokiego portfolio Dell EMC przechodzą
średni i mniejsi partnerzy. To oni jako
pierwsi dokonują tzw. cross sellu, czyli
dodają do dotychczasowej oferty nowe
komponenty wniesione przez Della lub
EMC. Co szczególnie nas cieszy, bardzo
szybko przyjęły się rozwiązania z zakresu
backupu i archiwizacji, networkingu oraz
hiperkonwergencji.

Jakie są konkretne korzyści z partnerstwa z firmą Dell EMC? Czego
oczekują partnerzy, decydując się
na współpracę z dostawcą?
Przede wszystkim bezpieczeństwa,
marży, wsparcia. Dell EMC daje im to
wszystko. Bezpieczeństwo – poprzez
wspólny system rejestracji projektów. To
oznacza dalsze korzyści. A my zapewniamy naprawdę szeroką ofertę rozwiązań.
Poza tym, pomagamy sprzedawać nasze
technologie, wspierając partnerów naszą
wiedzą.

IT Reseller
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A jaka jest oferta szkoleń dla
partnerów?
Staramy się, żeby transfer wiedzy był
dostosowany do potrzeb. Część szkoleń
jest dostępna w internecie. Inne realizujemy w formule otwartych spotkań i dyskusji. Wtedy najłatwiej to opowiedzieć,
na konkretnych, realnych przypadkach,
włącznie z odgrywaniem scen sprzedażowych.
Naturalnie prowadzimy też szkolenia dla
inżynierów. W tym przypadku jeszcze
większy nacisk kładziemy na praktykę.
Chodzi o to, by zainteresowani mogli na
żywo zetknąć się z produktami.

Czy szkolenia odbywają się głównie w lokalizacjach Dell EMC, czy
u partnerów?
Jest wiele możliwości. Często odbywają się one w naszych dwóch biurach
w Warszawie. Korzystamy też z ośrodka
szkoleniowego w fabryce Della w Łodzi.
Ale wykorzystujemy również laboratoria
i centra szkoleniowe naszych dystrybutorów. A zdarza się, że wyjeżdżamy do siedzib partnerów – zwłaszcza większych,
gdzie jest więcej pracowników.

W jaki sposób sprawdza się kompetencje partnerów?
Na podstawie odbytych szkoleń, przede
wszystkim obligatoryjnych internetowych. Zresztą cały rozbudowany system
wsparcia partnerów jest dostępny na
naszej stronie. Obejmuje on informacje techniczne, marketingowe, dane
na temat bieżącego poziomu obrotów,
premii itd. Tam również partnerzy mogą
dokonać wyboru statusu na następny
rok. Otrzymują informacje dotyczące
kompetencji, jakie powinni zdobyć, jakie
szkolenia odbyć, a także jaki poziom
obrotów osiągnąć, sprzedając rozmaite
technologie. Wszystko to jest dokładnie określone. Proste i przewidywalne,
o czym mówiłem już wcześniej.

Jak wygląda obecnie sieć partnerska firmy?
Mamy ponad 500 aktywnych partnerów
Authorised i prawie 60 na wyższych poziomach. Współpracujemy też z największymi dystrybutorami, takimi jak ABC
Data, AB, Tech Data, Arrow, S4E, RRC.
W ten sposób obejmujemy praktycznie
cały kraj, a nasi partnerzy są blisko klientów. Ta sieć oznacza naturalne rozsze-
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rzenie zasięgu naszych kompetencji. To
tysiące ludzi, którzy znają nasze technologie. To zresztą zrozumiałe, bowiem my
jako dostawca mamy największą ofertę
produktów IT.

Ta sieć nie jest zamknięta?
Oczywiście. W dowolnym momencie każda firma może przystąpić do programu.
Naturalnie początkowo, jak już mówiłem,
na poziomie Authorised Partner.
Natomiast raz w roku dokonujemy oceny.
Partnerzy wiedzą, że status jest przyznawany na określony czas, a konkretnie na
rok. Dlatego co roku następuje audyt.
Sprawdzamy, jakie wyniki osiągają
partnerzy oraz czy spełniają określone
wymagania: co do kompetencji i osiąganych obrotów. Po takim audycie, jeżeli
wypadnie on pozytywnie, partner może
otrzymać promocję na wyższy poziom.
Ale działa to również w drugą stronę.
Status partnerski może zostać obniżony.
To zresztą wynika ze wspomnianej wcześniej przewidywalności.

Czy takie przypadki są częste?
Niezbyt częste, ale się zdarzają. Uważamy, że jesteśmy dobrym, ciekawym
dostawcą. Dajemy partnerom solidne podstawy do biznesu i określone
korzyści. Dlatego powinni traktować tę

współpracę jako pewien wyróżnik na rynku, a nawet przywilej. Jednak muszą być
również bardzo aktywni, włożyć sporo
wysiłku, by sprostać wymaganiom.

Mamy ponad

500

aktywnych
partnerów
Authorised
i prawie 60
na wyższych
poziomach

Czy Dell EMC planuje dokładnie,
jak będzie się zmieniała sieć partnerska w danym roku?
Nie, to zależy wyłącznie od partnerów.
Nie jest naszym celem określanie, ilu
będzie partnerów na poszczególnych
poziomach. A już tym bardziej – bicie
rekordów. Nie chodzi o to, by było ich np.
100, a rok później – 200. Jeżeli tak się
stanie, to dobrze. To znaczy, że wiele firm
widzi korzyści ze współpracy z nami. Ale
nic na siłę. To jest decyzja partnerów:
jaki będzie ich model biznesowy, co chcą
osiągnąć i w jaki sposób. Chociaż oczywiście jesteśmy zainteresowani rozwojem sieci. Przekonujemy partnerów, że
warto robić z nami interesy i stwarzamy
im zachęty. Jak się okazuje – skutecznie.
Obecnie, po kilku tygodniach funkcjonowania nowego programu, wielu
partnerów zgłasza chęć awansu. Widzą
bowiem swoje szanse i konkretne korzyści. Powtórzę: żadne przedsiębiorstwo
nie ma dziś tak szerokiej oferty jak Dell
EMC. Dlatego firmy współpracujące chcą
rosnąć razem z nami i piąć się w hierarchii partnerstwa.

 TEMAT WIODĄCY / CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Trudna rozgrywka z hakerami
W cyberprzestrzeni trwa nieustanna walka ładu z siłami chaosu.
Niestety, zbyt często przestępcy są w niej górą.
Mieczysław T. Starkowski

(C

ybernetyczna) trzecia wojna
światowa. Nawet takie opinie
można było przeczytać po
niedawnym (12 maja br.) ataku
ransomware „WannaCry”
(Chce mi się płakać). Trudno się dziwić
takim reakcjom, skoro niektóre źródła
mówiły o dziesiątkach tysięcy zaatakowanych komputerów w 74 państwach,
zaś inne – o dwustu tysiącach w 104.
Mieliśmy do czynienia z najbardziej masowym atakiem tego typu w historii. Na
szczęście Polska nie była celem nr 1.
„Przedsiębiorstwa i instytucje długo
ignorowały podstawowe zasady
bezpieczeństwa, takie jak konieczność
użycia firewalla i dlatego atak WannaCry szybko sparaliżował tak dużo
organizacji” – komentował na gorąco
Sean Sullivan, doradca ds. cyberbezpieczeństwa w firmie F-Secure. „Ale
to, co się stało, nie jest najgorszym
scenariuszem. Na szczęście nie był

to akt terrorystyczny czy działanie na
zlecenie rządu. Cyberprzestępcy kierowali się chęcią zysku, a skutki ataku są
odwracalne. Skala przedsięwzięcia to
jednak groźny dowód na to, że możliwy
byłby atak o nieodwracalnych skutkach,
przeprowadzony przez hakerów na rzecz
któregoś z państw” – dodał.
WSZYSCY SĄ ZAGROŻENI
Dziś nikt nie może czuć się w pełni
bezpieczny. Przeciwnie, wszyscy są potencjalnie zagrożeni. Atak może przyjść
z każdej strony. Tradycyjnie chodzi
głównie o pieniądze. Ale nie tylko.
Jak mówi Marcin Ludwiszewski,
dyrektor, lider obszaru cyberbezpieczeństwa w Deloitte, w 2016 r. właśnie
bezpieczeństwo w sieci stało się
jednym z głównych tematów w IT. Na
celownikach cyberprzestępców znalazły
się m.in. branża finansowa, medyczna
i motoryzacyjna. W Polsce najczęstszy-

CHMURA PRZYCIĄGA OBIETNICĄ BEZPIECZEŃSTWA

Krystian Mularczyk,
Cloud Solutions Project
Manager w Senetic

Przedsiębiorcy przekonują się do technologii chmurowych. Jednak ich wykorzystanie wciąż rodzi wiele
wątpliwości. Obawy dotyczą bezpieczeństwa, które
odgrywa kluczową rolę w każdej firmie. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w chmurę menedżerowie chcą mieć pewność co do odpowiedniej ochrony
danych.
Chmura oznacza niemal nieograniczoną skalowalność, a także możliwość optymalizowania kosztów.
Chmura to kompleksowe usługi IaaS (Infrastructure
as a Service – infrastruktura jako usługa) spełniające
wymagania współczesnych organizacji i pod każdym
względem wpisujące się w potrzeby zróżnicowanych
środowisk. Poza oferowaną funkcjonalnością zapewniają wysoki poziom ochrony, a to kolejny powód, dla
którego coraz więcej firm decyduje się na taki wybór.

Dynamicznie rozwijający się cloud computing umożliwia skuteczną ochronę danych. Szyfrowanie, dwustopniowy proces logowania czy certyfikaty potwierdzające zgodność z międzynarodowymi normami
dotyczącymi standardów ochrony informacji to tylko
niektóre z argumentów przemawiających za wykorzystaniem chmury.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż firmy MŚP dysponują
ograniczonymi budżetami na IT i często nie stać ich
na najnowsze rozwiązania do ochrony danych. Natomiast takie koncerny jak Amazon, Google czy Microsoft przywiązują ogromną wagę do zabezpieczenia
zasobów cyfrowych. Dlatego, wbrew stereotypom,
dane znajdujące się na serwerach renomowanych
usługodawców są bardziej bezpieczne niż przechowywane na serwerze w siedzibie niewielkiej firmy.
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mi ofiarami ataków są klienci banków.
Z drugiej strony, rok 2016 był przełomowy dla banków, które zdobyły zaufanie, pomagając stronie rządowej, np.
w procesie potwierdzania tożsamości
obywateli w programie 500+. Prawdopodobna jest więc tendencja dalszego
rozwoju tego typu usług. Sprzyjają temu
plany cyfryzacji państwa i brak kompleksowych rozwiązań tego typu w sektorze
publicznym.
SZPITALE TAKŻE CELEM
W 2016 r. zainteresowania hakerów
wyraźnie skierowały się ku sektorowi
medycznemu. Był on narażony na nowe
kategorie zagrożeń – szpitale stały się
idealnym celem dla wymuszania okupu
nie tylko z powodu oprogramowania złośliwego typu ransomware (np. Hollywood
Presbyterian Medical Center), ale również
w wyniku kradzieży danych medycznych
i groźby ich ujawnienia (klinika sportowa
w Atlancie). Cyberprzestępcy nauczyli
się, że potencjalne zagrożenie zdrowia
lub życia pacjenta bardziej motywuje do
płacenia haraczu, zakładając, że szpital
sam ma środki, aby taki okup zapłacić.
Zauważalny był wzrost ataków typu DDoS
(przeciążenie dostawcy usług internetowych) z wykorzystaniem botnetów,
w tym także sieci urządzeń IoT (Internet
of Things). Oprogramowanie złośliwe
Mirai wykorzystywało podstawowe luki
w systemach, aby infekować urządzenia
(np. zdalnie kierowane kamery, domowe
rutery), czy tworzyć potężne botnety
w celu prowadzenia ataków DDoS. Skutki
takich ataków odczuli m.in. klienci firmy
hostingowej OVH oraz firmy DYN, która
świadczy usługi DNS dla wielu firm,
w tym Amazona, Netflixa czy Twittera.
OGRANICZONE BUDŻETY
Wszyscy – nawet duże organizacje –
przyznają dziś, że nie zawsze są zdolne
przewidzieć i odeprzeć cyberatak, czy
skutecznie mu przeciwdziałać. Barierę
stanowią zwykle zbyt małe budżety,
a co za tym idzie – niewystarczające
inwestycje w bezpieczeństwo. Takie
wnioski płyną z 19 Światowego Badania
Bezpieczeństwa Informacji EY „Droga do
cyberbezpieczeństwa: wykrywaj, chroń,
reaguj”.
Za największe zagrożenia ankietowani uznali złośliwe oprogramowanie
i phishing. Z drugiej strony szybki rozwój
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teleinformatyki powoduje, że osoby
odpowiedzialne uczą się, w jaki sposób
się bronić i neutralizować atak. Połowa
firm ankietowanych przez EY stwierdziła, że może wykryć nawet bardzo
skomplikowany cyberatak. To najwyższy
odsetek takich odpowiedzi od 2013
r. Przekonanie to wynika z inwestycji
w mechanizmy zapobiegające cyberatakom, monitorujące zagrożenia zespoły
ds. bezpieczeństwa IT (SOC – Security
Operations Center). Mimo tych nakładów,
aż 86 proc. respondentów uważa, że ich
kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa nie do końca spełniają potrzeby
organizacji, w której pracują.
„Większość badanych przez EY członków zarządów i dyrektorów wskazuje na
brak zaufania dla cyber ochrony swoich
organizacji” – podkreśla Michał Kurek,
dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem
Informatycznym EY. „Firmy skupiają się
bowiem na bieżącej ochronie. Natomiast
na spójne podejście do bezpieczeństwa
IT składa się triada: wykrywanie, ochrona
i reagowanie” – zaznacza.

WannaCry to groźny dowód
na to, że możliwy byłby
atak o nieodwracalnych
skutkach, przeprowadzony
przez hakerów na rzecz
któregoś z państw.

WYBRAKOWANA STRATEGIA
Wyniki badania E&Y nie napawają optymizmem. Tylko połowa respondentów
uważa, że jest zdolna wykryć zaawansowany atak. Natomiast aż 64 proc.
organizacji wciąż nie wdrożyło lub ma
tylko nieformalny, nieuregulowany procedurami, program wymiany informacji
o zagrożeniach.
Jeżeli idzie o określenie słabych punktów
wewnątrz organizacji, 55 proc. firm
nie ma lub ma nieformalną politykę
identyfikacji zagrożeń, a 44 proc. przyznaje, że nie dysponuje zespołem SOC

Bezpieczeństwo w sieci stało się
jednym z głównych tematów w IT
Marcin Ludwiszewski,
dyrektor, lider obszaru
cyberbezpieczeństwa w Deloitte

do monitorowania podatności na atak.
Jednocześnie ponad połowa (57 proc.)
respondentów przyznała, że ostatnio
doświadczyła incydentów zagrażającego
bezpieczeństwu. Niemal połowa (48
proc.) wymieniła przestarzałe mechanizmy zabezpieczeń – to znaczący wzrost
w porównaniu z 34 proc. w poprzedniej
edycji badania. 

Ignorowano podstawowe zasady
bezpieczeństwa, dlatego atak
WannaCry szybko sparaliżował tak
dużo organizacji
Sean Sullivan,
doradca ds. cyberbezpieczeństwa
w firmie F-Secure

 TEMAT NUMERU
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Świadomy użytkownik WiFi
poszukiwany

Zapory, ściany ogniowe, szyfry, eliminowanie podatności czy wyrafinowana
analityka sieci mająca na celu odkrycie możliwości ataku nie wystarczą,
gdy niewyszkolony człowiek sam ułatwia hakerom zadanie.
Marcin Złoch

T

echnologia ma coraz większy
wpływ na nasze życie. I choć jej
rozwój przynosi wiele udogodnień
i rozwiązań nie do pomyślenia
jeszcze 10 – 15 lat temu, niesie
też ze sobą zagrożenia.
„Największym z nich jest szybko galopująca liczba danych i ich nieustanny
przyrost. Wzrasta tym samym ryzyko
ich przechwycenia bądź wykorzystania
przez niepowołane osoby. I tu pojawia się
problem utraty integralności danych, czy
podszywania się pod legalnego użytkownika” – przekonuje Maciej Kaczmarek, VAR
Account Manager, NETGEAR Polska.
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NIEŚWIADOMI W SIECI
Korzystając z sieci bezprzewodowych, musimy liczyć się z tym, że możliwość cyberataku jest duża i wciąż rośnie. Zagrożenia
czają się w sieciach publicznych, np. na
lotniskach, dworcach czy w kawiarniach
– hakerzy lubią je penetrować i szukać
w nich okazji do ataku. Istotnym źródłem
zagrożeń jest nieświadomość użytkowników, którzy logują się do ważnych dla
siebie zasobów z wykorzystaniem właśnie
takich łączy.
Z jednej strony rozwój technologii ułatwia
nam codzienne życie, ale z drugiej musimy, podobnie jak na drodze, stosować

zasadę ograniczonego zaufania. Na ten
moment szyfrowanie nas zabezpiecza,
ale rozwój technologii sprawi, że obecne
algorytmy szyfrujące w przyszłości przestaną być tak pewnym zabezpieczeniem
jak dziś.
„Za jedno z najpoważniejszych zagrożeń
w kontekście przechowywania danych
w chmurze można uznać wycieki informacji od usługodawców chmurowych,
np. loginów i haseł do kont klientów.
Dlatego wszystkie informacje, które
umieszczamy w chmurze powinny być
zaszyfrowane. Wielu dostawców oferuje
szyfrowanie danych w standardzie. Jed-

nak jeżeli tak nie jest, musimy zadbać
o to sami. Ta sama zasada dotyczy
także kopii zapasowych danych, które
przechowujemy lokalnie” – radzi Piotr
Kupczyk z Kaspersky Lab Polska.
Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor
generalny Barracuda Networks na
kraje EMEA zwraca uwagę, że największymi zagrożeniami w obszarze
transmisji danych są wąskie gardła
wydajności oraz przestoje. Największe
straty powoduje niemożność zapewnienia odpowiedniej redundancji i nieposiadanie odpowiednich mechanizmów
do zarządzania WAN, wbudowanych
w rozwiązania bezpieczeństwa.
SKUTECZNA OBRONA
Nadal jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla transmisji danych bezprzewodowych jest błąd człowieka. Bardzo często
zdarza się, że sieci bezprzewodowe są
uruchamianie z domyślnymi ustawieniami
przez co nie są odpowiednio skonfigurowane i wystarczająco zabezpieczone. Jeśli
taka sytuacja wystąpi w firmie, istnieje
poważne zagrożenie wycieku poufnych
danych.
„Dużym zagrożeniem dla sieci bezprzewodowych są ataki przeprowadzane od środka. Użytkownik, który ma dostęp do sieci,
może podłączyć punkt dostępowy, który
będzie próbować przechwytywać ruch ze
stacji roboczych. Jednym ze sposobów
zabezpieczania się przed tego rodzaju atakami jest użycie kontrolera sprzętowego,
wykrywającego wrogie punkty dostępowe
i blokującego ich transmisję bezprzewodową” – twierdzi Grzegorz Całun,
Pre-Sales Engineer, D-Link Polska.
Jak zatem powinno wyglądać skuteczne
zabezpieczenie Wi-Fi i danych w chmurze? Z jakich rozwiązań warto skorzystać?
Jakie procedury przyjąć?
Do zabezpieczenia sieci Wi-Fi nie
wystarczy tylko zaszyfrowanie transmisji.
Równie ważna jest tutaj kontrola dostępu
oraz właściwe utrzymanie infrastruktury.
Wspólne hasło dostępowe dla wszystkich
użytkowników to najczęstszy sposób autoryzacji dostępu do sieci Wi-Fi. Niestety
wspólne hasło oznacza na dobrą sprawę
brak hasła. Dotyczy to nie tylko tych najmniejszych organizacji, lecz również i tych
dużych. Dużo lepszym rozwiązaniem jest
przydzielenie spersonalizowanych, unikalnych danych dla każdego użytkownika
sieci Wi-Fi. Poprawia to nie tylko bezpie-

czeństwo sieci, ale również i dyscyplinę
samych użytkowników, bo udostępnienie
czy też utrata własnego hasła dotknie
najbardziej i bezpośrednio właśnie ich.
ANTYWIRUS I WSPÓLNICY
Zawsze warto używać programu antywirusowego, choć tradycyjne antywirusy skanujące wyłącznie przy użyciu
sygnatur są nieskuteczne już od wielu
lat. Mechanizm ten został zastąpiony
lub uzupełniony zestawem znacznie
bardziej zaawansowanych technologii,
łącznie z badaniem zachowania aplikacji
w systemie, zaawansowaną analizą kodu,
usługami oceniającymi reputację, chmurą,
białymi listami, itd. Wszystko to umożliwia
jeszcze skuteczniejsze wykrywanie nawet
najbardziej zaawansowanych cyberzagrożeń, łącznie z tymi, których jeszcze nikt
wcześniej nie wykrył.
Coraz rzadziej mamy do czynienia z klasycznymi wirusami. Obecnie cyberprzestępcy skupiają się na tworzeniu wyrafinowanych narzędzi, które jak najdłużej będą
działać niezauważone w zainfekowanym
systemie, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Mogą to być np. trojany kradnące
dane lub podsłuchujące całą komunikację
w atakowanej firmie.
„Antywirusy zawsze mają sens. Wystarczy, że przestaniemy używać programów
antywirusowych, a od razu zobaczymy
wzrost infekcji urządzeń klasycznymi wirusami. Można porównać to do szczepienia
przeciwko chorobom. Przestańmy szczepić ludzi, a choroby powrócą” – twierdzi
Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na kraje EMEA Barracuda Networks.
MĄDRY PRZED SZKODĄ
Jednak wydaje się, że dużą rolę w tzw.
bezpieczeństwie IT odgrywa świadomość
użytkowników i ich edukacja.

„Świadomość użytkowników to jeden
z filarów bezpieczeństwa IT. Świadomość
potrzeby stosowania wystarczająco rozbudowanych haseł i przestrzegania reguł
bezpiecznego korzystania z systemów
polegających m.in. na czytaniu wyskakujących komunikatów i nie potwierdzaniu
ich automatycznie, to ważny element zabezpieczeń” - zauważa Grzegorz Całun.
Dla Tomasza Krajewskiego, Presales
Managera – Eastern Europe, Veeam
Software, edukowanie partnerów
i użytkowników jest sprawą kluczową.
Bez odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach, kosztach awarii oraz skutecznych
sposobach ochrony trudno mówić
o bezpieczeństwie w IT. Z doświadczenia wiemy, że ludzie dzielą się na tych,
którzy backup robią, i na tych, którzy
będą go robili – po utracie danych. Choć
część rodzimych firm wciąż bagatelizuje
odpowiednie zabezpieczanie systemów
IT, większość już przekonała się, że jest
to absolutnie konieczne. Wpływ ma na to
rosnąca świadomość przedsiębiorców,
że przestój w dostępie do danych lub ich
bezpowrotna utrata przynoszą wymierne
straty finansowe i powodują uszczerbek
na wizerunku firmy.
Nawet najskuteczniejsze narzędzia
ochrony mogą zawieść, gdy sam użytkownik wpuści zagrożenie do systemu
lub udostępni cyberprzestępcy istotne
informacje ulegając atakowi phishingowemu. Dlatego szkolenia podnoszące
świadomość powinny być stałym i bardzo
istotnym elementem strategii bezpieczeństwa każdej firmy. Co ważne, szkolenia
te powinny obejmować cały personel,
łącznie z zarządem i kadrą kierowniczą.
Jeden mały wyjątek lub przeoczenie może
w kontekście bezpieczeństwa prowadzić
do poważnych incydentów.
„Świadomość użytkowników odgrywa
dużą, jeśli nie największą rolę. Dzisiaj
głównym celem ataków nie jest urządzenie, ale właśnie użytkownik, bo to
on jest najsłabszym ogniwem. Zauważyli to również producenci urządzeń
security. Dlatego właśnie od pewnego
czasu skupiają swoją uwagę bardziej na
użytkownikach końcowych, a nie tylko
na „podatność urządzenia”, na którym
owy użytkownik pracuje” – podsumowuje
Maciej Kaczmarek. 
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Szanse i ryzyka
inwestycji w IoT
Polska pod względem wydatków na IoT mocno odstaje od zachodnioeuropejskiej średniej.
Koniunkturę na Internet rzeczy hamuje wzrost ataków hakerskich.
Stefan Kaczmarek

P

rzewiduje się, że rozwiązania
IoT (Internet of Things – Internet
rzeczy) znajdą zastosowanie
głównie w monitoringu flot
pojazdów, ale też w obszarze
inteligentnych samochodów i budynków,
smart city, produkcji i handlu. Jednak
najszybszy rozwój dokona się w inteligentnych domowych (średnioroczny
wzrost o 46 proc.) i urządzeń ubieralnych (wearables).
KRAJOBRAZ RYNKU
Wg IDC wartość polskiego rynku IoT
ma szansę się podwoić z 1,5 mld USD
w 2014 r. do 3,1 mld USD w 2018.
W 2020 r. światowy rynek IoT wart
będzie 1,5 bln USD - wynika z raportu
IDC „Worldwide Semiannual Internet of
Things Spending Guide IDC”. Motorem
wzrostu będzie Europa Zachodnia, gdzie
mieścić się będzie 20 proc. globalnego
rynku i gdzie średnioroczny wzrost
sięgać będzie 17 proc. Na IoT najwięcej
wydawać będą kraje skandynawskie.
W zestawieniu Polska wypada słabo
z wynikiem 49 USD na głowę. Odstajemy nie tylko od liderów rynku, ale też od
zachodnioeuropejskiej średniej, która
wynosi 249 USD per capita. Rynek IoT
rośnie w dwucyfrowym tempie. Polsce
trudno będzie dogonić rozwinięte
gospodarki przy wydatkach na takim
poziomie. Do 2018 r. motorem napędzającym rynek IoT będzie handel detalicz-
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ny i konsumnci. Wydatki na IoT będą
średniorocznie rosły w tych obszarach
odpowiednio o 32 i 24 proc.
„Jeszcze w 2014 r. wartość inwestycji
w IoT w Polsce wyniosła 2 mld USD,
w 2018 r. wyniesie ona już jednak
ponad 3,7 mld USD, a w 2020 r. 5,4
mld USD. Jest to wartość całego ekosystemu IoT – czyli nie tylko urządzeń
końcowych, sensorów czy liczników –
ale również oprogramowania, usług IT
i telekomunikacyjnych czy też infrastruktury IT. Szacujemy, że do 2020 r. wydatki na IoT będą rosły średnio w tempie
20,8 proc. rok do roku” – mówi Jarek
Smulski, analityk IDC.
Nieoficjalnie przewiduje się, że większość wydatków na IoT (nawet 90 proc.)
to koszty zakupu urządzeń końcowych,
sensorów i liczników.
W 2018 r. największą wartość będzie
miał rynek monitorowania pojazdów
(344 mln USD), smart grid (227 mln
USD) oraz produkcji (183 mln USD).
Jednak to rynek rozwiązań dla AGD będzie do 2018 r. rósł najszybciej – o 46
proc., szybko rozwijał się będzie też
rynek rozwiązań dla motoryzacji (wzrost
o 39 proc.) oraz rozwiązań do tworzenia
spersonalizowanych promocji (wzrost
o 36 proc.).
INFRASTRUKTURA DLA IOT
Oprócz już działających sieci teleinformatycznych, powstaje potrzeba budowy

sieci dedykowanych dla IoT, które nie
wymagają dużych prędkości transmisji
danych. Oczekiwania na rozwój infrastruktury dla IoT wiązany jest z komercyjnym uruchomieniem sieci 5G, które
przewidywane jest około 2020 r. Sieci
5G będą korzystać zarówno z częstotliwości używanych przez operatorów komórkowych, jak i pasm nielicencjonowanych. W paśmie używanym przez sieci
LTE działają technologie NB-LTE (LTE-M
i NB-IoT - Narrowband-IoT). W nielicencjonowanym paśmie do wyboru są
technologie LoRa, Sigfox i RPMA.
Kluczowe dla budowy infrastruktury
IoT są rozległe sieci o niskiej mocy,
określane jako Low Power Wide Area
(LPWA). Umożliwiają one podłączanie urządzeń i rzeczy, które wysyłają

PORADA ANALITYKÓW IDC
Wdrażanie rozwiązań IoT powinno odbywać się
we współpracy z partnerami posiadającymi
doświadczenie nie tylko w konkretnej branży, ale
także w zakresie technologii, sprzętu i rozwiązań
komunikacyjnych. Ważna rolę do odegrania mają
tu firmy IT, operatorzy telekomunikacyjni, a także
firmy marketingowe edukujące potencjalnych
klientów. Dla operatorów telekomunikacyjnych IoT
jest szansą na nowe źródła przychodów.

PLANY TELEOPERATORÓW
W POLSCE
Deutsche Telekom, operator T–Mobile, wybrał
technologię NB-IoT i zapowiada uruchomienie takich
sieci w ośmiu krajach, w tym w Polsce. Orange
Polska w laboratoriach Orange Labs prowadzi testy
NB-IoT. Cyfrowy Polsat jest zainteresowany wdrażaniem sieci LPWA, biorąc pod uwagę technologie
NB-LTE i EC-EGPRS. Natomiast P4, operator sieci
Play, nie podjął jeszcze decyzji, czy zainwestuje
w sieci LWPA.

małe ilości danych. Mają one wnieść
znaczący wkład w środowiska Machine
to Machine (M2M) i internetu rzeczy
(IoT). Przychody z usług świadczonych
za ich pośrednictwem do 2020 r. są
szacowane na 27 mld USD.
Firmy badawcze Gartner i Ovum uznają
pojawienie się komercyjnych sieci
LPWA za główny trend w powstającym
ekosystemie IoT. Sieci LPWA działające
w pasmach, którymi dysponują operatorzy komórkowi, wymagają tylko aktualizacji oprogramowania. Szacuje się,
że do 2025 r. wykorzystanie łączności

LPWA w znanych lub nowych zastosowaniach IoT będzie stanowić 70 proc.
wśród 3,5 mld urządzeń podłączonych
do sieci.
Eksperci Analysys Mason, przewidują,
że liczba połączeń LPWA wzrośnie z 50
mln obecnie do ponad 3 mld do 2023
r. Sieci LPWA oferują duży zasięg i są
zaprojektowane tak, by urządzenia
końcowe były jak najtańsze i wykorzystywały jak najmniej energii.
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
„Jednym z elementów smart city jest
użycie IoT do zarządzania oświetleniem
drogowym, które jest największym
rozproszonym zasobem miejskim”
- przekonuje Jarosław Czerniawski,
dyrektor rozwoju biznesu w Huawei
Enterprise. Dzięki IoT można efektywnie ograniczyć koszty zużycia energii
w oświetleniu dróg nawet o 70 proc.,
a koszty utrzymania nawet do 90 proc.
Rozwiązania te wpływają także na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oświetlenie można dostosować
zarówno do warunków pogodowych, jak
i natężenia ruchu.
Niemal 70 proc. osób decyzyjnych
w handlu jest gotowych na wprowadze-

HUAWEI WDRAŻA IOT W MIASTACH I PRZEMYŚLE

Piotr Głaska,
Senior Product Manager
w Huawei Polska

Jednym z wdrożeń Huawei w Polsce, opartym na technologii IoT, są sieci łączące system monitoringu wizyjnego
i ochrony zbiorników z ropą naftową. Wykorzystywane
w nim kamery CCTV wcześniej stanowiły odrębną infrastrukturą, obecnie są już natomiast częścią sieci IP. W ramach rozwiązań dla inteligentnego miasta w Warszawie są
obecnie testowane urządzenia IoT Huawei, które odpowiadają za usprawnienie systemu kontroli ruchem drogowym
na odcinkach ulic z zakazem wjazdu. Ciekawe wdrożenie
zrealizował partner Huawei w Czechach, który dla firmy
energetycznej CEZ przygotował system inteligentnego
sterowania oświetleniem ulicznym. Zastosowane w nim
latarnie są połączone siecią bezprzewodową typu „mesh”,
która zintegrowana jest z centralą poprzez routery IoT Huawei. Dzięki temu operator jest w stanie zareagować szybko np. w przypadku awarii latarni, zanim jeszcze nastąpi
zgłoszenie od mieszkańców. Może też zdalnie sterować
oświetleniem, zmniejszając jego natężenie w określonych
godzinach, co pozwala ograniczyć zużycie energii

nie zmian wymaganych do zastosowania IoT - wynika z badania firmy
Zebra Technologies. Do 2021 r. niemal
80 proc. detalistów będzie w stanie
personalizować wizyty w sklepie, mając
wiedzę, kiedy konkretny klient jest
w placówce. Posłużą do tego takie
technologie, jak mikrolokalizowanie,
które pozwalają sprzedawcom detalicznym rejestrować więcej danych oraz
uzyskiwać dokładniejsze informacje
o zachowaniach klientów.
NARAŻONE NA ATAKI
Internet rzeczy jest dziś jednym
z obszarów najbardziej narażonych na
cyberzagrożenia. Producenci urządzeń
IoT często nie dbają o odpowiednie
zabezpieczenia. Zainfekowany internet
rzeczy może być użyty do szpiegowania
czy wyłudzania okupów (ransomware).
Złamanie zabezpieczeń sprzętu będącego elementem systemów medycznych,
przemysłowych czy infrastruktury
krytycznej może mieć bardzo poważne
konsekwencje.
Wg Fortinet routery i sieciowy sprzęt
wideo były najczęściej atakowanymi
urządzeniami IoT w 2016 r. Routery
domowe znalazły się na celowniku cyberprzestępców ponad 25 mld razy. Dla
porównania - w 2015 r. było 820 tys.
takich ataków. Tak duży wzrost wynika
z poważnych luk w zabezpieczeniach.
Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły
sieciowe nagrywarki wideo (DVR/NVR)
wykorzystywane do przechowywania
nagrań z monitoringu (1,5 mln ataków;
w Polsce 1 800) oraz kamery IP. Do zarządzania tym sprzętem coraz częściej
wykorzystuje się rozwiązania chmurowe
lub P2P, w których komunikacja jest
szyfrowana.
Najbardziej zagrożone są kamery, nad
którymi kontrola odbywa się bezpośrednio przez internet. Na kolejnych
miejscach zestawienia przygotowanego
przez Fortinet znalazły się rozwiązania
NAS, systemy telefoniczne (VoIP), telewizory Smart TV i drukarki sieciowe. 
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Kopiowanie i odtwarzanie danych
na wagę złota
W dobie nasilenia się cyberataków backup danych staje się sprawą
priorytetową dla każdego przedsiębiorstwa i użytkownika indywidualnego.
Elżbieta Jaworska

B

ackup robiono rzadko. Przypominano sobie o nim, gdy dochodziło
do zalania sprzętu IT, pożaru, awarii
itp. Takie podejście wciąż pokutuje.
Duża część przedsiębiorców
i użytkowników nie zabezpiecza krytycznych
danych w kopiach zapasowych. Tymczasem
zabezpieczać należy wszystko – telefony,
smartfony, tablety, komputery po serwery
i centra danych.
„Świat staje się coraz bardziej cyfrowy
i każda informacja przechowywana na
nośnikach niesie ze sobą jakąś wartość. Zabezpieczamy więc coraz więcej danych. Rośnie świadomość, by zabezpieczać nie tylko
dane krytyczne, ale również te pochodzące
z drugorzędnych systemów. Utrata danych
skutkuje przestojem systemów, zakłóceniem pracy, konsekwencjami finansowymi
czy organizacyjnymi” – wyjaśnia Marek Kozicki, Enterprise Solution Atchitect, Hewlett
Packard Enterprise.

złożone, mocno rozproszone i marzą
o ich uproszczeniu.
„Wcześniej budowaliśmy scentralizowane
systemy backupu, które zabezpieczały
podstawowe systemy IT. Teraz – ze względu
na różnorodność zabezpieczanych danych
i środowisk – odchodzimy od tego, na rzecz
rozwiązania hybrydowego, w którym metodę
backupu dopasowujemy do specyfiki każdej
aplikacji. Oddajemy w ręce administratorów
narzędzia backupu dedykowane konkretnym
aplikacjom, bo każda z nich ma swoje wymagania względem sposobu zabezpieczania
i prędkości przywracania. Szyjemy rozwiązania dla każdego elementu infrastruktury
oddzielnie” – tłumaczy Marek Kozicki z HPE.
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Świadomość konieczności backupu
wzrasta. „Każdy doświadczył utraty danych
i to uzmysławia decydentom konieczność ich
ochrony” – wyjaśnia Marek Kozicki. „Szczególnie muszą być tego świadomi administratorzy IT. To na ich barkach spoczywa utrzymanie
ciągłości pracy systemów i ich zabezpieczenie” – dodaje.
Od 2011 r. organizowany jest 31 marca
Światowy Dzień Backupu (World Backup
Day), by przypominać jak istotne jest posiadanie aktualnych kopii zapasowych. Brak
odpowiednich narzędzi do backupu naraża
firmy na często bezpowrotną utratę danych.
Według badania Veeam średni koszt utraty

NAJSZYBSZE ZMIANY ZAJDĄ W BACKUPIE
BEZPOŚREDNIM

OBAWY RYNKU
70 proc. firm na świecie niepokoi się
o koszty i wydajność rozwiązań do przechowywania danych – wynika z badania SUSE
(marzec 2017). Respondenci korzystają
z lokalnych rozwiązań hybrydowych
łączących dyski SSD i HDD (62 proc.) lub
systemów opartych tylko na dyskach HDD
(61 proc.), borykając się z wysokimi kosztami, zbyt małą wydajnością i złożonością
rozwiązań backupu.
80 proc. ankietowanych niepokoi się
kosztami systemu pamięci masowej,
a 92 proc. z nich wzrostem kosztów w miarę
zwiększania jej pojemności. Średnio 7 proc.
wydatków IT przeznacza się na przechowywanie danych. 71 proc. respondentów
uważa, że systemy pamięci masowej są

NIEZBĘDNY I NIEDOCENIANY

Aleksandra Posiada,
Storage Product
Manager HPE

Rynek backupu się ustabilizował. Klienci nie chcą już rozmawiać
tylko o wybraniu taśmy czy dysku, ale o szerszym zakresie rozwiązań. Taśmy sprawdzają się w archiwizacji – długotrwałym
przechowywaniu danych, do 20 lat. Ewolucja backupu poszła
w stronę przechowywania na dyskach, aby przyspieszyć zapisywanie i mieć pewność odtworzenia danych w krótkim czasie.
Nasze rozwiązania backupowe cechują się dużą szybkością zapisu i gwarancją odtworzenia danych. Istotna jest efektywność
backupu dzięki zastosowaniu deduplikacji. Ewolucja obejmuje
też backup danych w chmurze. W tym obszarze będzie się najwięcej działo. Już w tym roku i w latach kolejnych najszybsze
zmiany zajdą w backupie bezpośrednim, czyli z pominięciem
aplikacji backupowej. Rozwiązanie RMC służy do backupu bezpośredniego z macierzy na urządzenie StoreOnce. Licencja RMC
jest w cenie macierzy 3PAR. Nabycie takiej macierzy oznacza
pozyskanie rozwiązania backupowego za darmo. Nasze urządzenia integrują się z czołowymi aplikacjami backupowymi, np. firmy
Veeam, z którą wspólnie sprzedajemy rozwiązania do backupu.

ROŚNIE POPULARNOŚĆ
BACKUPU W CHMURZE
Adam Kostecki,
dyrektor ds. sprzedaży,
Kroll Ontrack

danych, wynikający z godzinnego przestoju
aplikacji o znaczeniu krytycznym, wynosi
blisko 90 tys. USD.
„Firmy już wiedzą, że backup należy
robić. Teraz dla nich ważny staje się czas
odzyskania dostępu do danych. My i nasi
partnerzy dużo o tym mówimy, szczególnie
na rynku MŚP” – relacjonuje Aleksandra
Posiada, Storage Product Manager HPE.
„Uświadamianie klientów zaczynamy od
tłumaczenia, co to jest backup. Nawet
najlepsza bezpieczna macierz nie uchroni
nas przed przypadkowym skasowaniem
czy uszkodzeniem danych. Nie wystarczy
robienie kopii migawkowych, kopiowanie
danych z dysku na dysk. Do tej kwestii
trzeba podejść procesowo – mieć co najmniej 3 kopie danych i przechowywać je na
różnych urządzeniach, w tym jedną kopię
poza miejscem przetwarzania danych” –
tłumaczy Marek Kozicki.

CHMURA– BAAS
Dążąc do skutecznej ochrony danych,
stworzono usługi backupu w chmurze
(BaaS – backup as a service) czy odzyskiwania awaryjnego z chmury (DRaaS – disaster recovery as a service). Wg TechNavio
roczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR)
globalnego rynku usług BaaS przekroczy
27 proc. do 2020 r.
Mimo silnych obaw przed migracją do
chmury, to właśnie chęć lepszego zabezpieczenia danych skłania firmy ku usługom
BaaS. Wg sondażu MŚP wykonanego przez
Clutch największą korzyścią ze stosowania

backupu w chmurze jest zabezpieczenie
danych (31 proc.). Na kolejnych miejscach
są niegraniczona przestrzeń na dane i prostota wykonywania kopii zapasowych (po 21
proc.), efektywne zarządzanie danymi (16
proc.), niższe koszty backupu (6 proc.) i krótszy czas odzyskiwania danych (5 proc.).
„Chmura zapewnia tańsze zabezpieczenie
danych w drugiej lokalizacji. Małym
firmom nieraz brakuje pieniędzy, by
tworzyć podwójne centra danych.
Można żonglować tasiemkami, ale
przewożenie ich i zarządzanie nimi jest
problematyczne. Lokalnie trzymajmy
2 kopie zapasowe do szybkiego
odtworzenia, a w chmurze trzecią kopię,
żeby sięgnąć po nią w przypadku dużej
awarii, np. powódź, pożar. Prozaiczna
awaria, jak zepsucie instalacji wodnej
w klimatyzacji i zalanie racka może
mieć katastrofalne skutki. Odtworzenie
z chmury jest wtedy na wagę złota” –
wyjaśnia Marek Kozicki z HPE.
Sondaż na zlecenie firmy Intronis potwierdza rosnące zainteresowanie BaaS. Udział
wzięły w nim firmy oferujące usługi cloud,
w tym resellerzy, integratorzy i producenci IT. Dla 20 proc. ich klientów obawy
związane z bezpieczeństwem spowalniają
migrację do chmury, ale 34 proc. z nich
wybiera usługi BaaS i DRaaS właśnie po
to, by zwiększyć poziom ochrony danych
i zapewnić ciągłość działania. Ankietowani
przyznali, że z usług chmurowych najbardziej interesuje ich BaaS i DRaaS (56 proc.
odpowiedzi).

Badanie wśród 1 tys. klientów Kroll Ontrack wskazuje na wzrost popularności backupu w chmurze. Kopie
zapasowe online stosuje już 33 proc. respondentów
indywidualnych i biznesowych, gdy w 2016 r. tylko 16
proc. Popularność BaaS wynika z dążenia do lepszego
zabezpieczenia danych, utrzymania ciągłości działania, dostępu do danych, jak również upowszechniania
się urządzeń mobilnych. Przyrost danych sprawia, że
coraz większym powodzeniem cieszy się przechowywanie kopii zapasowych na taśmach. Parametry tego
nośnika idealnie odpowiadają potrzebom wielu firm.
Taśmy zapewniają ogromną pojemność połączoną
z niskim zużyciem energii, nawet 200 razy mniejszym
niż w przypadku dysku HDD. Nic dziwnego, że taśmy
wracają do łask. W porównaniu z 2016 r. mamy do
czynienia ze wzrostem o 9 pkt. proc. – już 17 proc.
badanych wykorzystuje taśmy do backupu.

PRZYSZŁOŚĆ BACKUPU
Wg Gartnera w 2018 r. połowa backupu
będzie robiona bezpośrednio – z systemu
aplikacyjnego na dysk skonfigurowany na
centralnym systemie składowania (NAS,
SAN, prywatnej lub publicznej chmurze).
„Zmienia się podejście, backup staje się
coraz prostszy” – komentuje Aleksandra
Posiada.
Eksperci Veeam prognozują, że inwestycje
w rozwiązania typu BaaS i DRaaS wzrosną
o 50 proc. w ciągu najbliższego roku.
„Nasze rozwiązanie HPE RMC (Recovery
Manager Central) zapewnia szybki backup,
tani w implementacji i prosty w administracji. Ostatnio zintegrowaliśmy je z chmurą
(backup na Azure). Rozszerzamy portfolio
rozwiązań sprzętowych i zestaw aplikacji,
dla których system RMC zapewnia spójny
backup, m.in. VMware, Microsoft SQL,
Oracle, SAP HANA” – wyjaśnia Marek
Kozicki z HPE. 
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Chmura bezpieczna
i podatna na ingerencje
Przy dochowaniu staranności i wysokiej jakości usług chmura prezentuje
mistrzostwo w zakresie bezpieczeństwa IT. Jednak uchybienia zarówno po
stronie dostawcy, jak i użytkownika mogą otworzyć w chmurze bramy piekła.
Marcin Złoch

F

akt, że coraz więcej organizacji korzysta z usług platform chmurowych
wynika nie tylko z ich elastyczności
i skalowalności, ale także ze względu
na możliwość lepszej ochrony danych. Jak pokazał niedawny raport NetApp
– dbałość o bezpieczeństwo chmury jest
pierwszoplanowym motywatorem, który
skłania europejskie firmy do migracji zasobów do zewnętrznego dostawcy.
W Polsce chmura nie budzi takiego
entuzjazmu. Przeciwnie – oferta usług
chmurowych przyjmowana jest z rezerwą
i niedowierzaniem, a wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa odgrywają kluczową
rolę w takich nastawieniach. Zestawienia
pochodzące z kolejnych analiz i raportów
nie pozostawiają co do tego wątpliwości – choć pod względem recepcji usług
chmurowych Polska zdecydowanie odstaje
od rozwiniętych rynków zachodnich.
„W przypadku modelu SaaS sporym
zagrożeniem jest złośliwe oprogramowanie wymierzone w użytkowników aplikacji
w chmurze, jak np. Office 365. Rodzime
firmy z sektora MŚP, zbadane w tym roku
przez ARC Rynek i Opinia, wskazały, że
najbardziej obawiają się właśnie możliwości
zewnętrznych ataków na dane zgromadzone w chmurze” – tłumaczy Marcin
Zmaczyński, Country Manager Aruba Cloud
w Europie Środkowo-Wschodniej.

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄ
Wg opracowania Veeam Availability Report
2017 już niemal jedna czwarta wszystkich aplikacji w dużych organizacjach na
świecie działa w chmurze. Dane dotyczące
usług chmurowych napływające z rozwi-
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niętych rynków i z Polski układają się odmiennie i tworzą wyraźnie różne obrazy. Na
Zachodzie chmura jest przyjmowana jako
kolejny etap rozwoju technologii, a migracja do chmury świadczy o dotrzymywaniu
kroku trendom. W Polsce chmura jest przyjmowana z podejrzliwością, mimo że usługi
w chmurze świadczone przez nowoczesne
centra danych z samego założenia mają być
bezpieczne.
„Dostawcy infrastruktury chmurowej
regularnie inwestują pokaźne środki w celu
zapewnienia bezpieczeństwa swoich
usług, zarówno od strony technologii, jak
też rygorystycznych procedur i zasobów
ludzkich. Mimo to po stronie użytkownika
biznesowego pojawia się wiele potencjalnych zagrożeń, na które kadra zarządzająca powinna zwrócić uwagę” – wskazuje
Marcin Zmaczyński z Aruba Cloud.
Jednym z takich wyzwań jest, jego zdaniem
tzw. szara strefa IT, czyli wykorzystanie
rozwiązań chmurowych przez działy biznesowe w sposób nieautoryzowany przez
mocodawców – pośpiech w uruchomieniu
usługi IT, łączący się ze zbytnia pewnością
siebie może ściągnąć na firmę katastrofę
w postaci choćby zablokowania firmowych
zasobów przez infekcję ransomware.

WYMÓG BEZPIECZEŃSTWA
Według analityków IDC wydatki firm na
usługi świadczone w modelu chmurowym
pochłaniają obecnie 15 proc. budżetów
IT, a w najbliższych latach mają wzrosnąć
nawet do ok. 35 proc. Dzięki wciąż rozwijanym technologiom chmurowym i rosnącej
świadomości różnych zastosowań chmury
przedsiębiorstwa mogą już pochwalić się

niemałymi sukcesami, które są następstwem migracji do chmury. Jednak bez profesjonalizmu, zarówno po stronie dostawcy,
jak i użytkowników trudno o sukcesy.
„Klient musi otrzymać ofertę, która będzie
dopasowana do jego potrzeb zarówno pod
względem jakości, jak i dostępności usługi.
To jest podstawa, ale rodzimi klienci często
nie zdają sobie z tego sprawy. Jednak
dobrym znakiem jest to, że przy wyborze
dostawcy chmury przyszli użytkownicy
mocno stawiają jako wymóg jakość usług
i bezpieczeństwo” – zauważa Bartosz
Misiaszek, Product Manager z e24cloud.
Spośród celów do jakich najczęściej
wykorzystuje się chmurę, ponad połowa
ankietowanych przez e24cloud wskazała
na firmowe aplikacje (54 proc.). Natomiast
na pytanie o czynnik, który przekonał
badanych do wyboru/zmiany dostawcy
usług chmurowych, najwięcej wskazań
padło na czynnik ekonomiczny – obniżkę
kosztów (40 proc). Kolejne miejsca zajęły:
administrowanie serwerami w chmurze (23
proc.), ułatwienia we wprowadzaniu nowych
produktów (21 proc.) oraz elastyczna zmiana parametrów (15 proc.).

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA
Mimo stałego wzrostu zainteresowania
chmurą cały czas pojawiają się też obawy.
Wśród najczęstszych zagrożeń ankietowani
przez e24cloud wskazali powierzenie swoich danych zewnętrznej firmie i komplikacje
pojawiające się w sytuacji, gdy zachodzi
konieczność zmiany dostawcy usług – obie
odpowiedzi po 32 proc. głosów.
„Dostawcy usług cloud traktują bezpieczeństwo priorytetowo. Zabezpieczenia w posta-

ci: certyfikatów bezpieczeństwa, szyfrowania i kilku stopniowej weryfikacji procesu
logowania, kontroli ruchu w chmurze,
fizycznych i proceduralnych zabezpieczeń
centrów danych, to tylko kilka przykładów
działań, które podejmują” – przekonuje
Bartosz Misiaszek.
Maciej Madziała, IT Solutions Architect,
Beyond.pl uważa, że są 3 zagrożenia dla
bezpieczeństwa chmury. Pierwszym jest
nieredundantna infrastruktura – wirtualne
maszyny mają bowiem swoją podstawę
w fizycznych serwerach. Przerwę w dostępie do zasobów chmurowych może spowodować więc prozaiczna awaria sprzętu.
Drugim jest architektura rozwiązania cloud.
Chmura, aby była bezpieczna, musi być
odpowiednio zaprojektowana. Zagrożeniem
są więc błędy w oprogramowaniu, brak kategoryzacji możliwych błędów i planów ich
naprawy w z góry zdefiniowanym reżimie
czasowym.
Trzecim zagrożeniem jest sam użytkownik,
czyli zła konfiguracja systemu po stronie
klienta, nieużywanie szyfrowania czy
połączeń VPN. Czynniki te mogą obniżać
bezpieczeństwo danych.
„Bezpieczeństwo chmury jest niezwykle
pojemnym pojęciem. Jednak generalnie
rzecz biorąc trzeba przyznać, że mecha-

nizmy zabezpieczeń chmury są naprawdę
przyzwoite. Słabym ogniwem jest tutaj ...
sam użytkownik, który często umieszcza
wrażliwe dane w przestrzeni publicznej bez
świadomości, gdzie one trafią i jak będą
zabezpieczone. Stąd warto najpierw zadbać
o własne cyberbezpieczeństwo” – postuluje
Maciej Kaczmarek, VAR Account Manager,
Netgear Polska.

ZABEZPIECZENIE Z CHMURY
Ankietowani przez e24cloud przedsiębiorcy
na pytanie z jakich usług dodatkowych
chcieliby korzystać w chmurze, wymieniają: backupy danych/kopie zapasowe (52
proc.) oraz ochronę przed atakami DDoS
(36 proc.). Tylko w ubiegłym roku liczba ataków DDoS wzrosła o 180 proc. względem
roku 2015 (Akamai).
„Najważniejsze oczekiwania wobec chmury
dotyczą właśnie bezpieczeństwa. Paradoksalnie, firmy obawiając się przekazywania
swoich danych do chmury upatrują w niej
także źródła zabezpieczenia tych danych” –
podkreśla Bartosz Misiaszek.
Natomiast jeśli idzie o plany związane ze
zwiększeniem swojej infrastruktury IT,
przedsiębiorcy często upatrują w chmurze rozwiązanie swoich potrzeb. Wśród
najczęstszych odpowiedzi znalazły się:

dodatkowy serwer lub serwery wirtualne
w chmurze (44 proc.) oraz dodatkowe backupy (25 proc.). Warto również zaznaczyć,
że 21 proc. badanych nie planuje rozbudowy infrastruktury IT.
Badania e24cloud dowodzą, że migracja
do chmury jest procesem długotrwałym
i wieloetapowym. To dlatego dominującym
obecnie modelem użytkowania chmury jest
hybryda. Chmura hybrydowa to kompromis,
w którym część zasobów może być administrowana za pomocą wewnętrznej infrastruktury, natomiast druga część poprzez
usługi oparte na chmurze obliczeniowej
dostawcy. Daje to możliwość dopasowania
środowiska do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa.
Rozwijająca się technologia, analiza coraz
większej ilości danych, dostępność serwisu
niezależna od skali zainteresowania – tak
wygląda codzienność przedsiębiorstw
w sieci. Często to od dostępności aplikacji
i strony internetowej zależeć może sukces
e-biznesu. Stąd tak istotne jest korzystanie
z nowoczesnej infrastruktury IT, dbanie
o podnoszenie poziomu usług, obniżenie
kosztów oraz inwestowanie w nowe rozwiązania dostępne na rynku. 
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Sieci bezprzewodowe – między wygodą
a bezpieczeństwem.
Sieci bezprzewodowe stają się coraz bardziej powszechne. Trudno dziś wyobrazić
sobie galerię handlową, kafejkę, restaurację, fitness-klub czy nawet urząd,
gdzie nie byłoby dostępnej sieci WiFi.

G

łównym powodem rosnącego zainteresowania jest wygoda
użytkowania oraz niski koszt budowy sieci WiFi. Trzeba mieć
jednak świadomość, że z punktu widzenia bezpieczeństwa
sieci bezprzewodowe, sieci radiowe stanowią znacznie trudniejsze wyzwanie. Wynika to częściowo z natury rzeczy – sieć
radiowa z łatwością przenika przegrody takie jak ściany czy sufity, z cech
wykorzystywanych technologii, jak również z niefrasobliwości i braku
świadomości użytkowników.
Dodatkowym czynnikiem komplikującym kwestię zabezpieczeń jest fakt,
że w oparciu o tę samą infrastrukturę chcemy udostępnić sieć dla pracowników i użytkowników wewnętrznych oraz sieć zewnętrzną, gościnną dla
osób odwiedzających.
Przeciętny użytkownik nie widzi różnicy między siecią bezprzewodową
a siecią kablową i korzysta z niej w taki sam sposób oczekując, że sieć działa tak samo i na tym samym poziomie bezpieczeństwa. Co więcej, wraz
z upowszechnieniem smartfonów i tabletów zmniejszył się wpływ użytkownika na korzystanie z sieci. Smartfon automatycznie łączy się, w imieniu użytkownika, z pocztą elektroniczną czy mediami społecznościowymi
ściągając pocztę, aktualizując posty itp. Nie mamy obecnie świadomości
ile razy nasz identyfikator i hasło są wysyłane i transmitowane w sieci.
Zgodnie z badaniami ankietowymi 80% użytkowników korzystając z sieci
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bezprzewodowej łączy się z mediami społecznościowymi, 25% robi zakupy
w sklepach internetowych, 24% korzysta z systemów płatniczych i bankowych. W przypadku niezabezpieczonej sieci każde z takich działań wiąże
się z trudnym do oszacowania ryzykiem ujawnienia swoich prywatnych
danych osobom postronnym.
Aby mówić o zabezpieczeniu sieci bezprzewodowej należy zapewnić
minimum 3 atrybuty:
• poufność danych
• integralność danych
• dostępność danych

Poufność

Od dawna wiadomo, że sieci radiowe nie zapewniają odpowiedniego poziomu poufności przesyłanych danych, informacje przesyłane siecią WiFi mogą
zostać z łatwością podsłuchane przez osoby niepowołane. Zatem transmisja
danych w takich sieciach powinna być szyfrowana. Protokoły WPA/WPA2
zapewniają wymagany poziom ochrony kryptograficznej i są obsługiwane
przez praktycznie wszystkie użytkowane obecnie urządzenia WiFi. A jednak,
jak wskazują statystyki światowe (wigle.net) zaledwie 65% sieci wykorzystuje
zabezpieczenia WPA/WPA2, co oznacza w praktyce, że 1/3 sieci nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia poufności przesyłanych danych.

Z punktu widzenia poufności danych, należy zrezygnować z tworzenia
i udostępniania sieci otwartych, nieszyfrowanych lub korzystających
z protokołu WEP. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie
mechanizmów WPA/WPA2, nawet ze statycznym, powszechnie znanym
hasłem dostępu. Uniemożliwia to podsłuchanie transmisji pomiędzy
użytkownikami.

Dostępność

Zagadnienie dostępności sieci trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach:
zapewnienia dostępu dla użytkowników i urządzeń do tego uprawionych oraz zablokowania dostępu do sieci użytkownikom i urządzeniom
do tego nieuprawnionym. Standard WPA/WPA2 udostępnia skuteczne
mechanizmy uwierzytelniania użytkowników. Wdrożenie w tzw. trybie
Enterprise pozwala na użycie do uwierzytelniania serwera Radius, dzięki
temu każdy użytkownik loguje się do sieci podając swój indywidualny
zestaw konto/hasło.
Odwołanie dostępu pojedynczemu użytkownikowi jest dzięki temu możliwe przez anulowanie jego uprawnień w serwerze Radius oraz proste z uwagi
na posługiwanie się centralną bazą bez konieczności dostępu do urządzenia
końcowego. W przypadku WPA2 Enterprise możliwe jest również różnicowanie uprawnień różnych osób oraz prowadzenie rejestrowania użycia
(czas połączenia, wolumen transferu itp.), zatem mamy w pełni zrealizowaną koncepcję AAA (Authentication, Authorization, Accounting).

Integralność

Integralność zapewnia, że dane przesyłane poprzez sieć nie zostały w żaden sposób zmanipulowane czy zmienione. Tradycyjne mechanizmy
zabezpieczające, jak WPA2-Enterprise, zapewniają integralność danych
w sytuacji, gdy uprawnione urządzenie podłączone jest do autoryzowanego punktu dostępowego (AP). Istnieje jednak poważne zagrożenie dla
integralności danych w przypadku sieci radiowych – fałszywe punkty dostępowe (rogue AP).
Uruchomienie w bezpośrednim otoczeniu legalnej sieci fałszywego punktu dostępowego rozgłaszającego taką samą nazwę sieci bezprzewodowej
(SSID) może skłonić niektóre urządzenia lub ich użytkowników do podłączenia się do fałszywie podstawionego punktu dostępowego. Przechwycone w ten sposób urządzenia stają się ofiarą ataku typu Man-in-the-Middle.
Haker kontrolujący fałszywy AP ma pełen wgląd w przechodzący ruch,
a nawet może zmieniać zawartość pakietów. Może, na przykład, zmieniać
adresy odwiedzanych stron www przekierowując użytkownika na podstawione strony, aby wyłudzić dane logowania. Ataki tego typu są bardzo niebezpieczne, gdyż nawet zastosowanie szyfrowania SSL/TLS nie chroni przed
takimi przekłamaniami.
Wymagane zatem jest stałe nadzorowanie przestrzeni radiowej wokół naszej sieci, w celu wykrywania i identyfikacji oszukańczych urządzeń. Samo
wykrycie, to jednak za mało aby zabezpieczyć użytkowników, koniecznie
należy zablokować możliwość podłączania użytkowników do podstawionych sieci.

Kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości wykorzystania WIPS
w praktyce jest wykluczenie fałszywie pozytywnej identyfikacji urządzeń
jako oszukańczych.
WIPS WatchGuarda wykorzystuje opatentowaną technologię Marker Packets gwarantującą 100% poprawność identyfikacji i w rezultacie skutecznej
eliminacji groźnych urządzeń.
System posiada również zdolność lokalizacji podejrzanych urządzeń radiowych co ułatwia przygotowanie dokumentacji zdarzenia, gromadzenie
dowodów czy inne sposoby interwencji.
Zapobieganie wyciekowi danych
Bezpieczeństwo infrastruktury to jeden element, ale jak wynika ze statystyk, blisko 90% skutecznych ataków było wykonanych przy współudziale
uprawnionych użytkowników.
Komunikacja bezprzewodowa jest jedną z najbardziej oczywistych dróg,
którą można wykorzystać w celu dokonania transferu danych z pominięciem firmowych mechanizmów ochrony obwodowej.
WatchGuard WIPS pozwala również na zdefiniowanie i wymuszenie reguł bezpieczeństwa dotyczących urządzeń terminalnych znajdujących się
w zasięgu sieci firmowej. Dzięki temu możliwe jest, dla przykładu, uniemożliwienie łączenia się urządzeń firmowych z jakąkolwiek obcą siecią
radiową.

Kompatybilność i interoperacyjność

WatchGuard Technologies Inc., jako producent i dostawca rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego nie ogranicza możliwości uruchomienia rozwiązań bezpieczeństwa tylko w sieciach opartych na własnych urządzeniach.
Mechanizmy WIPS mogą być zastosowane zarówno w nowo tworzonych,
jak i już istniejących sieciach, niezależnie od standardu sieci, wybranego
pasma, prędkości transmisji czy producenta urządzeń.
Sensory systemu WIPS zapewnią warstwę bezpieczeństwa, umożliwią
uruchomienie zaawansowanych funkcji ochronnych bez ingerencji w infrastrukturę transmisyjną. Rozwiązanie to jest polecane z uwagi na rozdzielenie funkcji zarządzania siecią od zarządzania bezpieczeństwem.
Wdrożenie bezpieczeństwa w sieciach WiFi w oparciu o rozwiązania
WatchGuard Technologies Inc., eliminuje podatności i luki immanentnie
istniejące w sieciach radiowych, sprawiając, że stają się nie tylko wygodne
i elastyczne, ale również pewne i bezpieczne.
Jerzy Trzepla,
Territory Sales Manager, WatchGuard

WIPS

Taką funkcję posiadają punkty dostępowe firmy WatchGuard Technologies
Inc.
Mechanizm Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) realizuje trzy
podstawowe funkcje:
• automatyczna identyfikacja i kategoryzacja urządzeń (końcowych i dostępowych)
• wykrywanie fałszywych punktów dostępowych
• blokowanie możliwości łączenia się z tymi punktami

Więcej informacji:
www.bakotech.pl
IT Reseller
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Popyt na podręczne kombajny nie słabnie

W 2016 r. na polskim rynku smartfonów sukcesy odnosił Huawei. Pojawił się też kolejny chiński
tygrys – Xiaomi. Jego zdumiewające wyniki sprzedażowe, najpierw odnotowane w ubiegłym roku
i kontynuowane w bieżącym, nie pozwalają liderom rynku osiąść na laurach.
Mieczysław T. Starkowski

D

ostawcy najpopularniejszych marek
smartfonowych walczą o pierwszeństwo. Wg firmy badawczej Gartner,
wyniki sprzedaży smartfonów w IV
kwartale 2016 r. zwiastowały zmianę. Co prawda różnica wyniosła zaledwie
256 tys. sztuk (na poziomie około 77 mln),
ale wiadomość zelektryzowała obserwatorów. Liderem został Apple.
Jak się jednak okazało trzy miesiące później,
iPhone’y są prawdopodobnie atrakcyjnymi
prezentami świątecznymi. W I kwartale 2017 r.
Koreańczycy odzyskali prowadzenie i osiągnęli znów znaczącą przewagę. Natomiast
generalnie sprzedaż telefonów ciągle rośnie.

NASZ RYNEK DOJRZEWA
Również w Polsce smartfony nadal cieszą się
ogromną popularnością. Przy czym bezwzględnie dominuje koreańki Samsung. Co
do tego nie ma wątpliwości. Wg nieoficjalnych
informacji (podobnie jak w 2016 r.), drugą
pozycję zajmuje chiński Huawei, a trzecią
znów koreański LG. „Ponad połowa sprzedaży przechodzi przez kanał otwarty (open
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market)” – wyjaśnia Artur Wąsowski, Junior
Product Manager B2B Markets, analityk rynku IT w firmie badawczej GfK Polonia. „Ale
ubiegłoroczne wyniki sprzedaży dowodzą, że
mamy do czynienia z powolnym nasycaniem
się rynku. Zarówno kanał operatorski, jak
i otwarty odczuły spadek zainteresowania.
U operatorów sieci komórkowych liczba
telefonów komórkowych spadła prawie
o 2 proc. Łącznie był to wzrost o około
1 proc. Na początku br. nastąpiło jednak
delikatne ożywienie i cały rynek urósł prawie
o 10 proc. ilościowo” - dodaje.
Natomiast wyraźnie widoczna jest tendencja poszukiwania telefonów droższych,
bardziej zaawansowanych. Głównym
powodem takiego stanu jest ciągły wzrost
zainteresowania smartfonami. W kanale
otwartym miały one około 70-proc. udział
w sprzedaży, zaś na rynku operatorskim –
przeszło 90-proc.
Sprzedaż telefonów komórkowych na rynku
otwartym odbywa się głównie w sklepach
detalicznych. Kanał internetowy stanowił
zaledwie około 15 proc. sprzedaży, a do-

datkowo zmniejszało się jego znaczenie
(o ponad 5 proc. ilościowo w porównaniu
z poprzednim rokiem). W I kwartale tego
roku kanał internetowy zaczął odrabiać straty. Natomiast sklepy tradycyjne w dalszym
ciągu kontynuują trend wzrostowy. Średnia
cena sprzedaży w obu kanałach wzrosła
(rok do roku) o ponad 20 proc.
Początek tego roku przyniósł dużą zmianę
w zakresie preferencji użytkowników co
do wielkości ekranu. W I kwartale br. duży
wzrost zainteresowania odnotowały telefony
o przekątnej 5-6 cali. Obecnie ich udział
wynosi prawie 35 proc., podczas gdy rok
temu w tym samym okresie stanowiły tylko
15 proc.
„Rośnie również pojemność pamięci
telefonu” – zwraca uwagę Artur Wąsowski.
„Większa konsumpcja danych, lepsze aparaty oraz mnogość aplikacji i gier wymusiła
wprowadzanie coraz większej pojemności
pamięci w smartfonach. O ile w 2016 r.
udziały telefonów z 8 i 16 GB były sobie
równe. Obecnie największym segmentem
jest już 16 GB, a zaraz za nim – 32 GB,

Marcin
Garbarczyk,
dyrektor ds. strategii
i zarządzania
produktem
w Samsung
Electronics Polska

Smartfony cieszą się w Polsce
olbrzymią popularnością
której sprzedaż wzrosła niemal 3-krotnie
w stosunku do poprzedniego roku.

NIEZAGROŻONY LIDER
„Smartfony cieszą się w Polsce olbrzymią
popularnością i już od dłuższego czasu
dominują na naszym rynku urządzeń mobilnych” – potwierdza Marcin Garbarczyk,
dyrektor ds. strategii i zarządzania produktem w Samsung Electronics Polska. „Choć
odznacza się on dość wysokim stopniem
nasycenia, sprzedaż telefonów nie zwalnia
tempa. Zaś Samsung pozostaje numerem
jeden” – podkreśla.
Zdaniem przedstawiciela Samsunga w 2016 r.
nowych nabywców znalazło ponad 9 mln
smartfonów. To o 10 proc. więcej niż w roku
2015. W I kwartale br. rynek smartfonów
wzrósł również o ponad 10 proc. pod
względem ilościowym i o przeszło 20 proc.
– wartościowo. Ten drugi wynik pokazuje, że
Polacy przykładają coraz większą uwagę do
jakości i wzornictwa, dlatego coraz chętniej
kupują smartfony z wyższej półki.
Wzmożone zainteresowanie dotyczy
zwłaszcza aparatów o mocnej specyfikacji.
Polskich konsumentów nie zadowalają już
urządzenia o podstawowych parametrach.
Wielu szuka multimedialnych kombajnów.
Duże znaczenie dla nich ma jakość aparatów
fotograficznych. Z uwagi na popularność
zdjęć typu selfie czy rozmów wideo, coraz
częściej zwracają uwagę nie tylko na tylny
aparat, lecz poszukują telefonów wyposażonych także w dobry aparat przedni.
Równie istotnymi elementami branymi pod
uwagę przez polskich konsumentów są
jakość wyświetlacza oraz przekątna ekranu.
Wynika to z faktu, że użytkownicy coraz
chętniej wykorzystują je np. do oglądania
filmów lub do pracy. W związku z tym zdecydowana większość telefonów sprzedawanych obecnie w Polsce ma przynajmniej
5-calowe ekrany.

„Smartfony towarzyszą nam niemal
w każdej sytuacji” – przypomina Marcin
Garbarczyk. „Coraz częściej zwracamy
zatem uwagę na urządzenia spełniające
normę IP68, czyli odporne na wodę i pył.
Istotna jest także możliwość szybkiego lub
indukcyjnego ładowania, a także wspierające bezpieczeństwo rozwiązania biometryczne, np. odblokowanie telefonu za pomocą
skanera linii papilarnych czy skanera
tęczówki” – tłumaczy.

WALECZNY DEBIUTANT
„Dynamicznie rośnie sprzedaż telefonów
Xiaomi” – relacjonuje Łukasz Łyżwa, Xiaomi
Product Director w ABC Data. „Markę tę,
jako jedyny przedstawiciel i dystrybutor
w Polsce, wprowadziliśmy na rynek
wczesną jesienią 2016 r. Tymczasem już
w grudniu, w okresie przedświątecznym,
Xiaomi Redmi 3s był jednym z trzech
najczęściej kupowanych smartfonów
w wyspecjalizowanych sklepach
komputerowych” – dodaje.
W wybranych sieciach marka ta ma obecnie
już ponad 10 proc. udziału w sprzedaży
smartfonów. Tak dobry wynik jest pochodną
kilku czynników. Przede wszystkim są to
urządzenia wysokiej jakości w atrakcyjnych
cenach.

Łukasz Łyżwa,
Xiaomi Product
Director
w ABC Data

Sprzedaż telefonów Xiaomi
szybko rośnie
W odróżnieniu od konkurencji dostawca
Xiaomi nie inwestuje dużo w tradycyjną
reklamę. Dzięki temu nie ponosi wysokich
kosztów promocji. Ale może sobie na to
pozwolić. Jego siłą jest globalna, bardzo
aktywna społeczność MIUI – nazwa ta
pochodzi od oprogramowania wykorzystywanego w telefonach.
W Polsce społeczność MIUI liczy ponad
20 tys. członków. Są oni nie tylko klientami,
ale też współtwórcami rozwiązań Xiaomi.
Dzięki temu są niezwykle zżyci z marką.
Rekomendują produkty swoim znajomym,
co – jak potwierdzają liczne badania – jest
najbardziej wiarygodną reklamą dla kolejnych klientów. 

NABYWCÓW URZĄDZEŃ ZE ŚREDNIEJ
PÓŁKI CENOWEJ JEST NAJWIĘCEJ
AGATA KOZAK-PIOTROWSKA,
Business Unit Manager w ABC Data
Szacuje się, że w 2016 r. sprzedano w Polsce prawie 8 mln smartfonów,
co oznacza wzrost rynku o kilka procent. Przy czym operatorzy komórkowi
mieli około 60-proc. udział w sprzedaży. W najbliższej przyszłości ani tendencja, ani struktura sprzedaży nie powinny się radykalnie zmienić. Dlatego
liderem sprzedaży telefonów z najwyższej półki cenowej pozostanie Apple.
W Polsce, gdzie jesteśmy największym dystrybutorem produktów z logo w kształcie nadgryzionego
jabłka, ponad 60 proc. końcowych klientów gotowych wydać więcej niż 2500 zł decyduje się na
iPhone’a. Drugim wyborem pozostaje Samsung oraz Huawei. Choć niewykluczone, że obaj producenci po niedawnych premierach swoich mocnych flagowców odnotują wzrost sprzedaży.
Bardziej dynamiczny jest rynek telefonów ze średniej półki cenowej. Mocna pozycja Apple
w segmencie premium sprawia, że pozostali dostawcy muszą generować większość przychodów wśród klientów gotowych wydać na telefon 500–2500 zł. Stanowią oni najliczniejszą
grupę nabywców, a więc pozornie wydaje się, że każdy producent znajdzie dla siebie miejsce. Niedawny sukces Huawei jest efektem m. in. szerokiej kampanii marketingowej. Firma
zainwestowała w promocję miliony, ale także w rozwój technologii. Dzięki temu w 2016 r.
w Polsce najchętniej kupowanym smartfonem był Huawei P8 Lite. Mamy nadzieję, że z naszą
pomocą podobny sukces Huawei odniesie na innych środkowoeuropejskich rynkach, m.in.
węgierskim, gdzie od 2016 r. również odpowiadamy za dystrybucję tych produktów.
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TEMAT NUMERU
Fundusze
europejskie

Środki unijne dla firm
Przedsiębiorcy, obok samorządów,
są największymi beneficjentami funduszy
unijnych. W budżecie Unii Europejskiej
na lata 2014–2020 zarezerwowano
na rozwój przedsiębiorstw w Polsce
20 mld euro.
Paweł Olender

N

ajwiększy wachlarz wsparcia jest przygotowany do dyspozycji mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też w Programie Inteligentny Rozwój, Polska
Wschodnia i Polska Cyfrowa.

POŻYCZKA I KREDYT
W kolejnych 5,5 latach szerzej, niż dotychczas wykorzystywane będzie
wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty poręczenia i pożyczki udzielane
przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą
komercyjną. Będą miały niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie
uzyskać zdolność kredytową. Największe szanse na dotacje mają inwestycje
realizowane w poniżej wymienionych obszarach

BADANIA I INNOWACJE
Pierwszy obszar to projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę
do badań i wdrażanie innowacji można uzyskać w Programie Inteligentny
Rozwój, Programie Polska Wschodnia oraz w programach regionalnych
w poszczególnych województwach.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
Drugi obszar to projekty rozwoju działalności firm. Każda firma, a zwłaszcza mały lub średni przedsiębiorca, ma zwykłe potrzeby inwestycyjne, np.
zakup nowego sprzętu, rozbudowę infrastruktury, itp. Wydatki te nie muszą
się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy
zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność firmy na rynku.
Tego typu projekty są zwykle finansowane z pożyczek, które trzeba zwrócić.
Korzystniejsze dla firmy jest pozyskanie ich z budżetu UE, niż z banku,
np. warunki spłaty są korzystniejsze właśnie w tym pierwszym przypadku.
Podobnie zresztą jest z kredytem – znów korzystniej jest zabezpieczyć go
w Funduszach Europejskich. Dlaczego? Bo z tego źródła można uzyskać
poręczenie (gwarancję spłaty) kredytu bankowego.
Jeśli firma działa na wsi to może też ubiegać się o pozyskanie środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie może też uzyskać
w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich
gminach. Wpierw powinna jednak wpisać się ze swoimi planami w tzw.
lokalne strategie.
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INFORMATYZACJA
Trzeci obszar wsparcia stanowią projekty informatyzacji. Dofinansowanie
można tu uzyskać, jeśli firma planuje uruchomić portal e–usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować informatyczne rozwiązanie B2B
(business–to–business) łączące systemy firmy z systemami ich partnerów.
Poza tym środki unijne można przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w zarządzaniu firmą (ERP) czy budowaniu jej relacji
z klientami (CRM).

ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE
Czwarty obszar wsparcia unijnego dla firm może dotyczyć ekologii, np.
termomodernizacji budynków firmy, wprowadzania energooszczędnych
technologii, czy przebudowę linii produkcyjnej. Firmy planujące pozyskanie
energii ze źródeł odnawialnych (np. instalacja paneli słonecznych) mogą
wydatki na ten cel pozyskać z funduszy unijnych. Na podobnych zasadach
częścią unijnego projektu można uczynić projekty modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji, a także tworzenie elektrowni wiatrowych,
geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. W przypadku otrzymania
unijnego dofinansowanie na takie cele, wytworzoną energię firma może
przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki może też przekazywać do sieci
energetycznej. Warto pamiętać, że niektóre możliwości dofinansowania
w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ
Dofinansowanie ekspansji firmy na rynki zagraniczne można pozyskać
w programie regionalnym, a jeśli firma działa na wschodzie Polski – w Programie Polska Wschodnia. Najpierw potrzebne jest przygotowanie strategii
ekspansji firmy na rynki zagraniczne (tzw. model biznesowy w zakresie
internacjonalizacji). Dofinansowanie unijne można tu przeznaczyć na
przygotowanie takiej strategii do realizacji, a także na konkretne działania,
np. na dostosowanie produktów do lokalnych wymogów, udział w targach
i misjach gospodarczych, itp. Wnioski o wsparcie z Programu Polska
Wschodnia należy składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które
dostały takie zadania.
W Programie Inteligentny Rozwój można ponadto dostać dofinansowanie
na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych
i ogólnych programach promocji gospodarczej. Wnioski w tym zakresie
należy składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.leasingnowoczesny.pl

Leasing Nowoczesny jako sposób wyróżniania się
resellera wśród konkurencji
Jak sprzedawać więcej? – takie pytanie zadaje sobie każdy przedsiębiorca,
także dystrybutorzy sprzętu IT czy oprogramowania. Jedną z najważniejszych barier,
które sprawiają, że klienci nie kupują, są koszty. Odpowiedź nasuwa się sama
– stwórz warunki, w których klient będzie mógł kupić towar, który chce mieć,
a na który brakuje mu pieniędzy. Wtedy twoje obroty wzrosną.

O

czywiście rzadko którego resellera stać na kredytowanie
swoich klientów. Zresztą ocenianie wiarygodności finansowej, zawieranie umów, a przede wszystkim ewentualną
windykację niespłacanych należności, lepiej pozostawić
instytucjom, które się w tym specjalizują. Dlatego najczęściej wybieraną przez sprzedawców opcją – prostą, nie wymagającą
wielkich przygotowań i rewolucji we własnym biznesie – jest podpisanie stosownego porozumienia z zewnętrznym podmiotem zapewniającym finansowanie klientom: leasingodawcą, bankiem czy firmą
pożyczkową.

Im więcej możliwości – tym lepiej

Kiedy podejmujemy taki krok w celu zapewnienia naszym klientom
możliwość skredytowania zakupów, warto zadbać o to, by mieli więcej
niż jedną opcję do wyboru. Klienci mają różne oczekiwania, potrzeby
i możliwości finansowe. Skoro chcemy, aby jak największa ich liczba
mogła pozwolić sobie na nasz towar, oferta finansowania powinna być
na tyle zróżnicowana, aby każdy znalazł w niej rozwiązanie dopasowanie do potrzeb jego firmy.
Powinniśmy więc poszukać takich partnerów wśród instytucji finansowych, aby móc sfinansować zarówno mniejsze, jak i większe zamówienia. To samo jeśli chodzi o standing finansowy klienta – dobrze,
gdybyśmy mieli ofertę dla bardzo wiarygodnych firm o dużych dochodach i długiej historii kredytowej, jak również dla mniejszych, na początku rozwoju, nie mogących na przykład wykazać się wartościowym
zabezpieczeniem kredytu. Ze względu na sytuację formalną i różne
potrzeby firm, dobrze byłoby gdyby w ofercie finansowania znalazł się
zarówno kredyt, jak i leasing, który jest łatwiej dostępny i wygodniejszy ze względu na korzystne przepisy podatkowe.

Elastyczność – klucz do serca klienta

Klienci lubią mieć wybór i podejmować decyzję po wcześniejszym
porównaniu ze sobą kilku opcji – to oczywiste. Każdy potrzebuje czegoś nieco innego. Każdy też swoją sytuację zna najlepiej i dlatego chce
mieć możliwość ustalenia dla siebie indywidualnych, dostosowanych
do własnego biznesu warunków. Potwierdzają to przedstawiciele firm
zapewniających zewnętrzne finansowanie. „Jesteśmy częścią globalnego
koncernu, który specjalizuje się w leasingowaniu sprzętu IT, oprogramowania oraz innych zaawansowanych technologicznie urządzeń w kilkudziesięciu krajach świata” – mówi Paweł Przybyszewski, Dyrektor
Sprzedaży w GRENKE – „Dzięki temu mamy ogląd sytuacji nie tylko
w Polsce, ale także wielu innych, również bardziej rozwiniętych rynków. I obserwacja jest prosta: przedsiębiorcy oczekują coraz to bardziej

elastycznych i innowacyjnych produktów finansowych, z możliwością
wyboru spośród różnych opcji, aby mieli szansę maksymalnie dostosować
ich parametry do swojej sytuacji, potrzeb i oczekiwań”.
Wynika z tego, że reseller sprzętu IT powinien zadbać nie tylko o różnorodność swojej oferty, ale także wykazać dbałość co do doboru partnerów gotowych sfinansować zakupy klientom. Ich oferta także powinna być możliwie szeroka, elastyczna i nowoczesna.
„Zajmując się od lat leasingowaniem rozwiązań IT obserwujemy trendy,
wiemy jak na nie reagować i jak dostosować do aktualnej sytuacji na rynku naszą propozycję finansowania ” – komentuje Paweł Przybyszewski
z GRENKE – „Widzimy na przykład, że w Polsce coraz szybciej się rozwija podejście, które już od lat obserwujemy na Zachodzie. Przedsiębiorcy
zaczynają traktować urządzenia, w tym także komputery, przede wszystkim jako narzędzie zarobku, a nie inwestycję. Chodzi o to, jaką korzyść
przynoszą one firmie, a nie o to, czy tworzą jej majątek trwały. Sprzęt IT
szybko się starzeje i traci na wartości. Bardzo często kiedy kończy się umowa, bardziej opłaca się zrezygnować z dotychczasowych sprzętów i wyleasingować nowe, kolejnej generacji. Widzimy taki trend, dlatego odpowiadamy na niego oferując Leasing Nowoczesny – produkt, który pozwala
klientowi dopiero na koniec umowy zdecydować, czy chce ją przedłużyć,
nabyć używany sprzęt na własność czy też po prostu wymienić go na
nowy, sprawniejszy i lepszy technologicznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu
raty leasingowe są niższe, a to również oznacza łatwiejszą dostępność do
lepszych rozwiązań sprzętowych dla większej liczby klientów”.
Obserwacje te potwierdzają również resellerzy. Tomasz Kaczmarek,
właściciel firmy digital24.pl mówi: „Sprzedaż profesjonalnych produktów foto-video, w której się specjalizuje, rozwija się w błyskawicznym
tempie. Moi klienci potrzebują wciąż nowego i zaawansowanego technologicznie sprzętu, aby realizować swoje projekty. Udało mi się dobrać produkt finansowy, który idealnie wpisuje się w specyfikę sprzętu,
którego jestem dystrybutorem. Mam na myśli Leasing Nowoczesny
GRENKE, w którym Klient używa sprzętu, płacąc za niego stałą ratę,
a na koniec umowy wymienia go na inny, nowszej generacji. Dzisiejszy
rynek wymaga od resellerów elastyczności i wykorzystywania nowych
rozwiązań biznesowych, a w przypadku zakupów powtarzanych co 2-3
lata, taka innowacyjna forma leasingu to bardzo dobre rozwiązanie,
które chętnie polecam. Dla klientów liczy się oczywiście czas i szybkość
podejmowania decyzji. Wiele firm zapewnień, że wydadzą decyzje
o finansowaniu w bardzo krótkim czasie, a potem wszystko rozbija się
o procedury. Niskie raty ułatwiają Klientom decyzje o inwestycji, a Leasing Nowoczesny jest na tyle szybkim i prostym produktem, że kiedyś
w trakcie targów fotograficznych udało mi się załatwić finansowanie
najnowszego modelu aparatu dla klienta w 13 minut.”

IT Reseller

29

 RYNEK

GDPR wyzwaniem i bodźcem
dla branży IT
Jedynie 40 proc. firm zachodnioeuropejskich deklaruje,
że sprosta nowym wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych.
Pomoc mogą znaleźć w narzędziach IT.
Elżbieta Jaworska

U

chwalone w kwietniu 2016 r.
Rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (GDPR – General
Data Protection Regulation) zacznie
obowiązywać 25 maja 2018 r.
Reguluje ono zasady przechowywania
i przetwarzania danych osobowych w UE.
Nowe przepisy wiążą się z koniecznością
przeprowadzenia przez przedsiębiorców
gruntownej weryfikacji wewnętrznych
procesów przetwarzania danych osobowych. Pomocne w tym obszarze stają się
narzędzia IT.
Czasu zostało mało, a firmy muszą się
przygotować, bo – jak informuje GIODO –
zostanie m.in. znacznie poszerzona definicja
danych osobowych, w tym definicja możliwości identyfikacji osoby, której dotyczy
ochrona, profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie
dopuszczalne jedynie warunkowo, wzrosną
prawa osoby, której dane są przetwarzane
(m.in. prawo dostępu do danych, prawo do
sprostowania i uzupełnienia danych, prawo
do bycia zapomnianym). Zostaną też ściśle
określone zasady zdobywania zgód na
przetwarzanie danych osobowych.
WYMOGI I KARY
Na administratora danych osobowych
nałożone zostaną liczne obowiązki, m.in.
określenie zrozumiałym językiem polityki
ochrony prywatności. Podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobligowane powołać inspektora ochrony danych
osobowych. Rozporządzenie silniejszą, niż
dotąd ochroną obejmuje dzieci, które mają

30

iT Reseller

3% firm

ale także adres IP oraz identyfikatory zamieszczone w ciasteczkach, itd. To dlatego,
że obecnie dane osobowe mają coraz większe znaczenie ekonomiczne. Wg niektórych
szacunków wartość danych osobowych
Europejczyków może w 2020 r. sięgnąć
1 bln euro, a część tych danych już jest
udostępnianych w Internecie. Administratorzy danych jako główne narzędzia pracy stosują więc anonimizację i pseudonimizację.
Anonimizacja to trwałe i nieodwracalne
przekształcenie danych osobowych, w wyniku którego nie da się przyporządkować
określonej informacji zidentyfikowanej
osobie fizycznej. Dane można dalej przetwarzać, ale zbiór jest anonimowy. Natomiast
pseudonimizacja danych to proces
odwracalny, który polega na zastąpieniu
jednego atrybutu innym, co nadal umożliwia
wyodrębnienie konkretnej osoby fizycznej
i tworzenie w odniesieniu do niej powiązań w różnych zbiorach. Takie dane dalej
podlegają przepisom o ochronie danych
osobowych.

DEFINICJA DANYCH
Istotnym elementem GDPR jest rozszerzona definicja danych osobowych. Wg
unijnej regulacji dane osobowe to wszystkie
informacje dotyczące osoby fizycznej, które
umożliwiają jej identyfikację – PESEL, NIP,

KORZYŚCI DLA BIZNESU
Nowe prawa o ochronie danych może
skutkować powstaniem nowych perspektyw
biznesowych. Unijni urzędnicy forsują zasadę „Jeden kontynent, jedno prawo” i przekonują, że gdy GDPR zacznie obowiązywać we
wszystkich krajach UE to tańsze i prostsze
będzie prowadzenie w nich biznesu. Spółki
z państw trzecich oferujące usługi na terenie UE będą musiały podporządkować się
przepisom GDPR. UE chce też zrealizować
zasadę „One-stop-shop”, czyli ograniczyć

mniejszą świadomość zagrożeń i gwarancji swoich praw. Zgoda na przetwarzanie
danych dziecka poniżej 16 roku życia będzie
wyrażana przez osobę sprawującą władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
Nierespektowanie wymogów GDPR może
wiązać się z ogromnymi kosztami, np. firmy
będą zobowiązane przekazać w ciągu
72 godz. właściwym organom i poszkodowanym klientom informację dotyczącą
naruszenia bezpieczeństwa ich danych. Jeśli
nie dopełnią tego wymogu, organ ochrony
danych osobowych będzie mógł nałożyć na
nie administracyjne kary pieniężne w wysokości do 20 mln euro lub do 4 proc. całkowitego rocznego obrotu. Osoby fizyczne będą
miały prawo domagać się odszkodowania na
drodze sądowej.

Jedynie

działających
na rynkach unijnych
już jest przygotowanych
na nadchodzące zmiany.

NARZĘDZIA IT POMOGĄ
PRZYGOTOWAĆ SIĘ
NA GDPR

Dariusz Śliwa,
HPE Big Data Solutions Manager
GDPR koncentruje się na zarządzaniu
informacją. Firma musi wiedzieć, jakie
dane ma, gdzie je przetwarza i przechowuje, jak są zabezpieczone i czy
funkcjonują mechanizmy wykrywania
wycieków i powiadamiania o incydentach. Przykładem incydentu bezpieczeństwa powiązanego z brakiem zarządzania
informacją jest sytuacja, w której dane
klientów zostają w serwisie internetowym po zakończeniu procesu rejestracji,
stając się łupem dla hakerów. Narzędzia IT powinny ułatwiać wykrywanie,
inwentaryzację i klasyfikację danych
osobowych, obsługę danych niestrukturalnych, przechowywanie dokumentów
w repozytoriach, elastyczną politykę
retencji z możliwością kasowania/
usuwania danych osobowych, pseudonimizacji, szyfrowania, testowania aplikacji
pod względem podatności na zagrożenia
i realizację obowiązku powiadamiania
klientów.

KORZYŚCI Z GDPR
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
• prawo do bycia zapomnianym – jeśli
osoba nie chce, by jej dane były przetwarzane i zgłosi to administratorowi
ten ma obowiązek usunąć dane. Prawo
chroni prywatność osób, ale nie zawsze
umożliwia usuwanie informacji z przeszłości czy ogranicza wolność prasy,
• łatwiejszy dostęp do własnych danych
osobowych, w tym do szerszego zakresu informacji o przetwarzaniu danych,
• prawo do informacji o incydentach
naruszenia danych,
• silniejsza ochrona praw dzieci

kontakt przedsiębiorców z organami nadzorczymi do jednego wyznaczonego organu. Wg
danych Komisji Europejskiej przyniesie to
2,3 mld euro oszczędności rocznie i zapewni
możliwość dochodzenia swoich praw przez
obywateli polskich wobec przedsiębiorców
z innych krajów UE.
OKIEM ANALITYKÓW
Mimo że konsekwencje niezastosowania
się do GDPR są dotkliwe, jedynie 3 proc.
firm w UE już deklaruje gotowość wdrożenia
nowych norm (Dimensional Research na
zlecenie Dell, 2016). Większość nie spełnia
wymogów GDPR, ani nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi lokalizowanie danych
osobowych wewnątrz przedsiębiorstwa.
Wg IDC zaledwie 40 proc. firm zachodnioeuropejskich będzie gotowa na GDPR przed
majem 2018 r. Nie ma badań dotyczących
Polski, ale szacuje się, że ten odsetek będzie
dużo mniejszy.
„Choć wiele przedsiębiorstw nie będzie
w pełni gotowych 25 maja 2018 r. to rozporządzenie już spełnia swoją rolę, bo wymaga

pewnej higieny procesów przetwarzania
danych, wywołuje dyskusję i zaangażowanie.
Część firm czeka na tzw. polską ustawę
RODO. To błąd, bowiem jest to obowiązujące rozporządzenie, a jego treść będzie
jedynie uszczegółowiona ustawą krajową”
– wyjaśnia Dariusz Śliwa z HPE.

Kary administracyjne
za niedotrzymanie
postanowień GDPR mogą
wynosić

do 20 mln
euro
lub do 4 proc. całkowitego
rocznego obrotu

GDPR ZAPEWNI POPYT NA SYSTEMY
DATA MANAGEMENT

Miłosz Trawczyński,
Business Consulting
Manager w SAS Polska

Aby upewnić się, że polityka firmy jest zgodna z GDPR,
przedsiębiorstwa muszą najpierw uporządkować
informacje, którymi dysponują oraz zlokalizować
wśród nich dane osobowe. Istotną rolę w tym procesie
odegrają rozwiązania do zarządzania danymi. Dzięki
nim przedsiębiorstwa mogą skutecznie analizować
przepływ danych osobowych, regulować i rejestrować
dostęp do informacji, szyfrować treści poufne, a także
definiować zasady zarządzania danymi. Jest to niezbędne
do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym
z zarządzaniem danymi osobowymi w firmie. Samo
wejście w życie GDPR sprawi, że wzrośnie zainteresowanie
systemami IT klasy data management. Istotna będzie
też świadomość, które informacje należy zakwalifikować
jako dane osobowe, np. adres IP oraz identyfikatory
zamieszczone w tzw. ciasteczkach (cookies) będą
wymagały takiej samej ochrony jak PESEL czy adres
zamieszkania. Znajomość treści nowego rozporządzenia
będzie szczególnie istotna dla firm, które do tej pory
nie przywiązywały odpowiedniej wagi do kwestii
przetwarzania danych osobowych. Nie ulega wątpliwości,
że będą one musiały zredefiniować lub wręcz stworzyć
od zera odpowiednie procedury wewnętrzne, aby uniknąć
wysokich kar.
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 RYNEK

Koniunktura
na drony nadejdzie
Teoretycznie w Polsce panują
dogodne warunki do rozwoju dronów,
które są wskazywane w rządowej
Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju jako jedno z możliwych kół
zamachowych gospodarki. Jednak
realia są bardziej złożone.

Mieczysław T. Starkowski

B

ranża nowych technologii mówi dziś
o dronach. Przy czym one same, dużo
częściej niż nam się wydaje, służą nie
do zabawy, ale do pracy jako sprzęt
przenoszący kamery, czujniki czy
nawet broń. Są zawsze elementem złożonych
zaawansowanych systemów. Choć technologia, dzięki której powstały, staniała na tyle, że
wszyscy mogą sobie dziś pozwolić na drony,
prawdziwą koniunkturę na bezzałogowe statki
powietrzne mamy wciąż przed sobą.

GRUNT PRAWNY
Drony to dziedzina tak młoda i dynamiczna,
że niemal każdy chciałby z nich korzystać,
by z pomocą tych urządzeń zbierać dane
pochodzące z kamery czy satelity. A jednocześnie przepisy regulujące użycie przestrzeni powietrznej nie nadążają za tą potrzebami
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i rosnącym popytem.
Dla dronów została już stworzona nowa przestrzeń powietrzna, tak zwana U-Space (Urban
Space – miejska przestrzeń powietrzna).
Zabudowana budynkami i zamieszkana. Do
tej pory statki powietrzne nie miały prawa
się poruszać na niskim pułapie w miastach.
Jednak po wprowadzeniu odpowiednich
przepisów właśnie w tym środowisku będą
oferować swoje usługi firmy, które obecnie przygotowują systemy oparte o drony.
Inspekcję infrastruktury, monitoring czy pilne
dostawy medyczne (i nie tylko) już niedługo
mogą przejąć maszyny bezzałogowe.
Aby ta integracja była możliwa i bezpieczna,
pracuje się nad przepisami, które określą, na
jakich zasadach ma się odbywać praktyka
korzystania z dronów. Dyskutowane obecnie
prawo w istotny sposób wpłynie na zarządza-

nie przestrzenią powietrzną, a więc również
na lotnictwo, jakie znamy obecnie. Na
naszych oczach dokonują się więc niemałe
zmiany.

NADZIEJA W DRONACH
Aby i nasz kraj zyskał na spodziewanej
koniunkturze dronowej, 22 marca br. – po
wielomiesięcznych przygotowaniach – została
powołana Polska Izba Systemów Bezzałogowych. Zdaniem Dariusza Werschnera, jej
prezesa, mamy w Polsce dobre regulacje
dotyczące bezzałogowców. Chcielibyśmy,
aby zostały one w możliwie dużej części
utrzymane. Jednak czekamy na nowe –
europejskie, ujednolicone dla całej Unii. Izba
chce, by także Polacy zasiadali w międzynarodowych gremiach kształtujących reguły
dotyczące technologii dronowej.

„Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem”
– przypomina Dariusz Werschner. „W Polsce
jest wiele młodych firm, w których zdolni ludzie
tworzą unikatowe rozwiązania techniczne na
skalę światową. Doceńmy to. Niech rządzący
posłuchają naszego głosu. My wiemy, czego
nam potrzeba. Wspólnie dyskutujmy, co zrobić,
aby pionierzy technologiczni w przyszłości
szybciej osiągali swoje cele, niekoniecznie
wyjeżdżając za granicę” – podkreśla.
Teoretycznie w Polsce panuje dobra atmosfera dla rozwoju dronów. Ministerstwo Rozwoju
w tzw. Planie Morawieckiego wymienia drony
jako jedną z najistotniejszych gałęzi przemysłu, która może napędzać naszą gospodarkę.
Wiele instytucji wspierających innowacje,
m.in Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR), próbuje pomóc przedsiębiorcom
zajmującym się statkami bezzałogowymi.
Ale te publiczne pieniądze są trudne do
pozyskania, a system ich wypłacania nieprzystosowany do wspierania innowacyjnych
i dynamicznych przedsięwzięć, uważa Dariusz
Werschner.
On sam dobrze zna problem, bo pracuje nad
systemem transportu dronami krwi i innych
próbek medycznych.
„To, że musiałem na 8 lat do przodu przewidzieć i opisać rozwój tworzonej technologii
dronowej, jest niedorzeczne. Wie o tym
każdy, kto zajmuje się nowymi technologiami” – twierdzi.
Musiał wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na
sam tylko wniosek składany w NCBiR i prawie
rok walczy o uzyskanie dofinansowania.
„W tym czasie konkurencja na całym świecie
rozwijała podobne projekty, potwierdzając
naszą dobrą intuicję. Niestety, nasza przewaga topnieje, a z każdym miesiącem mamy coraz mniejsze szanse, by być w czołówce. Jak
to się ma do deklaracji rządu o wspieraniu
innowacyjności?” – pyta młody biznesmen.
Jego zdaniem trzeba zmienić ten system.
Musi on wyglądać inaczej: pieniądze powinny
być znacznie łatwiejsze do pozyskania, ale
w mniejszych kwotach, na poszczególne etapy prac. Zmniejsza się przez to ryzyko, jakie
niesie finansowanie innowacji, a zwiększa
prawdopodobieństwo, że któryś z nowatorskich pomysłów przekształci się w dochodowe przedsięwzięcie.
Narodowa Agencja?
Dlatego Dariusz Werschner rzuca ideę
utworzenia NARPA-DiR – Narodowej Agencji
Rozwoju Pojazdów Autonomicznych, Dronów
i Robotów. Byłaby to instytucja wspierająca

Dariusz
Werschner,
Prezes Polskiej
Izby Systemów
Bezzałogowych.

Prawo musi ułatwiać
pionierom technologicznym
osiąganie ich celów

pionierskie zespoły konstruktorów, w modelu,
jakiego prawdopodobnie nie ma do tej pory
w naszym kraju. Podstawowymi komórkami
byłyby fitotrony – zarządzane przez koła naukowe w uczelniach, skupiające ludzi bardzo
młodych, nawet poniżej 20 roku życia.
Ci młodzi, pełni entuzjazmu przedsiębiorcy
byliby opłacani przez organizację i wspomagani merytorycznie przez najwybitniejszych

Przepisy regulujące
użycie przestrzeni
powietrznej nie nadążają
za potrzebami i rosnącym
popytem na drony
ekspertów. Najważniejsza sprawa polega na
nowym podejściu do innowacyjności i ryzyka.
Trzeba bowiem pamiętać, że człowiek, który
poniósł porażkę, zyskał tym samym nieocenione
doświadczenie.
„Mówimy im zatem: jeżeli Wam się nie udało
w tym projekcie, wyciągnijcie wnioski i przyjdźcie
z nowym. Czekamy na Was. Porażka to przecież
normalny etap w dochodzeniu do celu. Niestety
do tej pory tacy ludzie w Polsce są stygmatyzowani, a nie – doceniani. To się musi zmienić” –
domaga się Dariusz Werschner. 

50 MLN ZŁ NA ROZWÓJ
DRONÓW W POLSCE
MICHAŁ CHOMCZYK,
koordynator Programu
Sektorowego INNOSBZ
w Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju
Program sektorowy INNOSBZ
(innowacyjnych rozwiązań w polskim
przemyśle systemów bezzałogowych) jest programem finansowania
prac badawczo-rozwojowych w tym
zakresie i ma na celu zwiększenie
konkurencyjności i innowacyjności
polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku
globalnym w perspektywie roku
2023/2026 – zostało to określone
w Agendzie badawczej programu
sektorowego INNOSBZ.
W ramach I edycji konkursu INNOSBZ
dla inwestorów w sektorze systemów
bezzałogowych przeznaczona była
kwota 50 milionów zł. O dofinansowanie mogły się ubiegać projekty
związane z bezzałogowymi statkami
powietrznymi, bezzałogowymi platformami lądowymi, bezzałogowymi
platformami nawodnymi, podsystemami, podzespołami i technologiami
dla platform bezzałogowych oraz
aplikacjami przemysłowymi. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych
projektów wynosiła 2 mln zł, maksymalna – 20 mln zł.
Dofinansowanie otrzymało wtedy
11 projektów. Spełniły one kryteria
konkursowe i zostały wysoko ocenione przez ekspertów. Cechą wspólną
tych projektów jest ich innowacyjność i potencjał do dalszego rozwoju,
choć między sobą różnią się istotnie –
dofinansowanie uzyskał m.in. projekt
bezzałogowego statku powietrznego,
czyli latającej platformy hybrydowej
do zadań szybkiego reagowania, ale
również głowica optoelektroniczna do
wykrywania zagrożeń.
NCBR planuje kolejną edycję konkursu INNOSBZ, który zostanie ogłoszony w III kwartale bieżącego roku.
Alokacja wyniesie znowu 50 mln zł.
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 CZAS NA STARTUPY

Dolina Krzemowa
pod Skierniewicami
Startup to modne słowo. Kojarzy się z małą firmą, prowadzoną przez studentów,
którzy marzą o podboju rynków. Tymczasem założenie startupu,
który odniesie sukces to nie bajka.
Marcin Złoch

Z

ałożyciele startupów na ogół mają
wizję, chęci i zapał, ale nieraz brakuje im najważniejszej cechy każdego
przedsiębiorcy – umiejętność prowadzenia biznesu. Na temat startupów
chętnie wypowiadają się doświadczeni
przedsiębiorcy. Na ogół pozytywnie, ale też
krytycznie. Ostatnio Janusz Filipiak, prezes
Comarchu przyznał, że jest „bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o startupy”.
A startupy to istotny segment rynku, który
ma odgrywać ważną rolę w budowie polskiej
gospodarki. Dostrzegają to korporacje
organizujące liczne konkursy, w których
młode firmy mogą zdobyć środki i know-how
ułatwiające rozwój ich biznesu. Przykładem
jest inicjatywa Cisco, Deutsche Telekom
i Intela, „Challenge Up!” skierowana do
firm zajmujących się IoT, ale też program
„Digital Launch Pad” prowadzony przez OVH
czy program Microsoft BizSpark. Potencjał
starup’ów zauważył również rząd, który planuje przeznaczyć prawie 3 mld zł na rozwój
innowacyjnych firm w programie „Start in
Poland” opracowanym przez Ministerstwo
Rozwoju i Radę ds. Innowacyjności.
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POMYSŁ I CO DALEJ?
Statystyki pokazują, że najwięcej startupów
dotyczy sektora ICT. Wg CrunchBase większość startupów, które odniosły sukces i zostały przejęte przez większe firmy zajmuje się
produkcją oprogramowania. Wynika to z m.
in. popularności usług i aplikacji działających
w sieci, wzrostu znaczenia technologii zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie czy
edukacji, a także z historii o sukcesach firm
zagranicznych. „Znaczna część firm, które
korzystają z naszych usług to startupy. Często nie jest to jeden projekt, a kilka różnych
tworzonych przez te same osoby. Nie każdy
pomysł przeradza się w sukces. Na rynku
pozostają zwykle tylko ci, którzy najlepiej
umieją „sprzedać” swoją ideę i dotrzeć do
pożądanej grupy odbiorców, czyli przekształcić startup w dochodowy biznes” – mówi
Robert Paszkiewicz, dyrektor marketingu
w OVH, obsługującej m.in. twórców portali,
aplikacji czy gier online’owych.

STARSZY BRAT
Sprawdzonym sposobem rozwoju startupów
jest współpraca z korporacjami. Globalne

firmy często interesują się innowacyjnymi
rozwiązaniami, które są wprowadzane przez
startupy. Trend ten jest także coraz bardziej
widoczny w Polsce, gdzie największe krajowe przedsiębiorstwa inwestują w startupy
bądź wspierają je na różnych etapach
rozwoju.
„Korporacje są „skazane” na współpracę ze
startupami. Aż 68 proc. ze stu największych
korporacji z listy Forbes 500 współpracuje
ze startupami poprzez inkubatory, akceleratory czy bezpośrednio w nie inwestując. Jak
pokazuje ostatnia analiza KPMG dotycząca
funkcjonowania funduszy Venture Capital,
już 15 proc. globalnych inwestycji w startupy w 2016 r. było dokonanych przez tzw.
korporacyjne fundusze inwestycyjne” –
mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy
doradczej w sektorze nowych technologii,
telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce
i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Duże korporacje mają często spore

trudności w dostosowaniu się do współpracy ze startupami, których „DNA” opiera się
na kreatywności, szybkim podejmowaniu
decyzji i akceptacji ryzyka. Czynniki te
ułatwiają generowanie innowacyjnych
rozwiązań i dynamiczny rozwój samych
startupów. Natomiast kultura biznesowa
dużych korporacji na ogół nie sprzyja innowacyjności i skutecznej współpracy z małymi przedsiębiorstwami. W dużych firmach
priorytetem jest realizacja działań zgodnie
z korporacyjnymi procedurami – nie ma
tolerancji dla błędów, a silosowa struktura
organizacyjna w połączeniu z hierarchicznością organizacji powodują, że podjęcie
decyzji zajmuje dużo czasu.
„Osoby prowadzące startup z produktem
dla klientów biznesowych czyli tzw. B2B
powinny szukać przede wszystkim inwestorów wśród korporacji, dla których ten
produkt może być atrakcyjny. Dzięki swoim
wewnętrznym zasobom korporacje mogą
przyspieszyć rozwój produktu i jednocześnie pomóc w szybkiej komercjalizacji.
Warto, aby właściciele startupu pamiętali,
że współpraca z korporacją nie będzie
dla nich łatwa. Tym bardziej, że z punktu
widzenia dużych organizacji startup nie
jest raczej priorytetową inwestycją. Dużą
rolę odgrywa odpowiednia komunikacja
i budowanie dobrych relacji z kluczowymi
osobami w korporacji. Jeśli właściciele
startupu będą mieli swoich „ambasadorów” w dużej organizacji, łatwej im będzie
znaleźć rozwiązanie w przypadku sytuacji
spornych” – zauważa Jerzy Kalinowski.

PRZYKŁADY STARTUPÓW W PROGRAMIE
MIT ENTERPRISE FORUM POLAND
• IC Solutions: długopis do automatycznej
cyfryzacji papierowych dokumentów;
• Moneyfriend: chatbot dla FB Messengera –
personalny doradca finansowy dla studentów;
• SaaS Manager: przyśpieszenie budowy
i integracji usług chmurowych poprzez
wykorzystanie gotowych mikroserwisów;
• SEP Innovation: sensory i oprogramowanie
do przetwarzania danych z liczników energii;
• Predictail: przewidywanie usterek dużych
maszyn za pomocą analizy Big Data;

RZĄDOWE WSPARCIE
W Polsce rozwojem startupów zainteresował się rząd, a właściwie największe
spółki skarbu państwa. PKO Bank Polski,
Grupa PGNiG, Grupa KGHM i Grupa
Adamed udzielą wsparcia początkującym
przedsiębiorcom. Zgodnie z programem
akceleracyjnym, współrealizowanym z MIT
Enterprise Forum Poland, polskie startupy
uzyskają dostęp do unikalnego know-how,
laboratoriów, zaplecza technicznego
i technologicznego, a także dofinansowanie
na rozwój działalności w kwocie nawet 200
tys. zł. Celem programu jest połączenie
potencjału początkujących, kreatywnych
przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji,
w tym spółek skarbu państwa.
Projekt akceleracyjny MIT Enterprise Forum
Poland daje startupom szansę na testowanie pomysłów dzięki współpracy z największymi przedsiębiorstwami w obszarze
finansów, energii, wydobycia surowców
oraz zdrowia.
„Partnerzy Programu udostępniają nie
tylko swoje zaplecze eksperckie w trakcie
trwania akceleracji, ale także otworzą drzwi
do swoich laboratoriów i placówek, dając
zaplecze techniczne i technologiczne.
Oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy
będą mieć unikalną szansę sprawdzenia
swoich projektów przed oficjalną komercjalizacją” – mówi Paweł Bochniarz, Prezes
MIT Enterprise Forum Poland.
Program MIT Enterprise Forum Poland
przewiduje 4 wyspecjalizowane ścieżki
akceleracji: Finansową Let’s fintech with
PKO Bank Polski! (Partner strategiczny - PKO
Bank Polski), Energia (Partner strategiczny
- PGNiG), Zdrowie (Partner strategiczny –
Grupa Adamed) oraz Surowcową (Partner
strategiczny - KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe), a także ścieżkę ogólną.
Największymi atutami Polski w wyścigu
innowacji jest: bliskość rynku UE, zaangażowanie polskich firm w międzynarodowe
łańcuchy produkcji, duży zasób kapitału
ludzkiego, możliwość wykorzystania środków UE oraz wysoki poziom przedsiębiorczości Polaków.
Barierą na tej drodze może się okazać mała
liczba chętnych z liczących się ośrodków
naukowych, niski poziom zaufania społecznego, duży dystans technologiczny wielu
branż, niski poziom kompetencji u starszych osób oraz starzenie się społeczeństwa. 

DROGA STARTUPU
WG OVH
I FUNDACJI
INKUBATORY AIP
• Krok 1 – WERYFIKACJA POMYSŁU – najpierw sprawdź czy ktoś
już nie wpadł wcześniej
na to samo i czy rynek
potrzebuje naszego produktu lub usługi. Bardzo
ważne jest sprawdzenie
potencjału produktu/usługi
pod kątem sprzedaży.
Tego typu rozwaga nie ma
zabić w ducha odwagi
i pomysłowości, ale ma
ustrzec przed rozczarowaniem.
• Krok 2 – ZABEZPIECZENIE POMYSŁU
–chcąc zabezpieczyć
startup warto udać się
do urzędu i zarejestrować
działalność gospodarczą
pod interesującą nas
nazwą, potem zarejestrować odpowiednią nazwę
domeny, a jeśli pomysł ma
potencjał to zawczasu go
opatentować.
• Krok 3 – CIERPLIWOŚĆ I REALNE
OCZEKIWANIA – nie
każdy startup przerodzi
się od razu w czołową
firmę na rynku. Dlatego
lepiej jest skupiać się na
konkretnych działaniach
oraz celach biznesowych
i realizować je krok po
kroku, a nie śnić o potędze. Należy weryfikować
własne wizje na podstawie komentarzy klientów
czy użytkowników.
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SSD i HDD się czubią,
ale się też lubią
Jeszcze parę lat temu twierdzono, że rozpoczęła się wymiana
pokoleniowa dysków HDD przez SSD i niedługo te pierwsze
trafią do muzeów techniki. Owszem wymiana trwa,
ale kiedy się skończy wciąż nie wiadomo.

Krzysztof Polak

W

idać dość wyraźnie, że na rynku
zarysowuje się przewaga dysków
SSD. Praktycznie w każdym
nowym sprzęcie, który pojawia
się na rynku (sprzęt mobilny:
notebooki czy tablety, choć również i tradycyjne PC) znajdują się już dyski w technologii
SSD (Solid State Drive) – wskazuje Michal
Bocheński, Business Development Manager,
Kingston Technology Poland.
„Dynamika wzrostu sprzedaży nośników SSD
jasno pokazuje jaka czeka nas przyszłość.
Oczywiście obecnie trudno definitywnie przesądzić o losie dysków HDD. Nie mniej jednak
na którymś etapie zostaną one wyparte z rynku” – przekonuje menedżer Kingstone’a.

SSD W NATARCIU
Tymczasowo trend wypierania dysków HDD
został nieco wyhamowany. Dlaczego? Bo
wzrosły ceny pamięci flash używanych do
produkcji SSD. Jest to ponoć tendencja
przejściowa. Jak tylko ustąpi to znów uruchomione zostaną moce produkcyjne i dyski
SSD w dalszym ciągu będą kontynuować
swój zwycięski pochód na rynkach. Tym bardziej, że w dobie chmury obliczeniowej SSD
trafiają już do coraz liczniejszych projektów
serwerowych i także w tym, najmocniejszym
dotychczas, bastionie dysków HDD, stopnio-
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wo odgrywają coraz ważniejsze role.
„Ten stan będzie się już tylko pogłębiał, bo
pojemności dysków SSD wciąż rosną, a ich
cena w ogólnym rozrachunku spada. Dzięki
zastosowaniu złącza PCIe/NVMe dyski SSD
robią skok technologiczny w zakresie transferu danych, co w połączeniu z wysokim IOPS
toruje im drogę do hegemonii. Nie łudźmy
się SSD są w natarciu, a HDD w defensywie
i losy tej potyczki już są przesądzone” – przewiduje Michał Bocheński.
Niemniej, choć profesjonaliści są zgodni co
do przyszłej supremacji SSD, nie potrafią
określić, kiedy ona stanie się faktem. HDD,
oblężone na swoich pozycjach, wciąż się
bronią i najwyraźniej nie zamierzają szybko
się poddać.

OBLĘŻONA TWIERDZA HDD
Ciągły rozwój technologii SSD jest jednocześnie jej zaletą i wadą. Tak się bowiem
dzieje, że trudno różnym innowatorom naraz
udoskonalić wszystkie aspekty jej funkcjonowania i gdy jeden jej aspekt wydaje się być

bliski doskonałości to inny sygnalizuje akurat
stan krytyczny.
„Istnieje duża zależność dysków SSD od
zasilania. W odróżnieniu od klasycznych dysków HDD, nawet małe wahnięcie w zasilaniu
może zagrozić nośnikowi, doprowadzając go
do całkowitej nieprzydatności” – zauważa
Łukasz Pyrtko z Diskus Polska.
Dysk talerzowy, z racji konstrukcji, może stracić elektronikę sterującą i cache, ale wszystkie dane zapisane na talerzach będą możliwe
do odzyskania. W przypadku nośników SSD
nie jest to już tak proste i odzyskanie danych
z uszkodzonego dysku wymaga dużego wysiłku i niemałych umiejętności.
Nic dziwnego, że idealnym modelem korzystania z technologii dyskowych jest model
hybrydowy – przeznaczenie dysków SSD na
dane do szybkiego dostępu i przechowywanie
kluczowych informacji na nośnikach magnetycznych. Taka koegzystencja obu nośników
jest chwalona przez wielu administratorów
serwerowni, jako rozwiązanie optymalne
w obecnych warunkach. 

Dyski SSD już są konkurencyjne cenowo
PAWEŁ WÓJCIK,
HPE Servers Category Manager

SSD ma swoje blaski, ale i cienie
ŁUKASZ PYRTKO,
technical Support Manager,
DISKUS Polska

Awaryjność dysków, jako elementów
mechanicznych, sprawia, że obserwujemy
na rynku coraz większe zainteresowanie
dyskami SSD. Jednak oczekiwanie na mniejszą
awaryjność jest mniej ważne. To lawinowy przyrost
danych i potrzeba szybkiego dostępu do nich jest główną
przyczyną tej tendencji. Co ważne cena dysków SSD
jest ostatnio na tyle atrakcyjna, że w wielu przypadkach
mogą one śmiało konkurować z dyskami klasycznymi.
W Hewlett Packard Enterprise sprzedajemy znaczące ilości
dysków SSD. Ich prędkość przetwarzania może być nawet
10 razy większa od dysków klasycznych, co ma znaczący
wpływ na wydajność systemów dyskowych. Nasze
najnowsze macierze dyskowe klasy średniej
– All Flash, 3PAR 8450, są w stanie wykonywać ponad
1 milion operacji wejścia/wyjścia na sekundę przy czasie
opóźnienia poniżej 0,4 ms. Macierze klasy Enterprise
3PAR 20850 są jeszcze szybsze – 3,2 miliona operacji
wejścia/wyjścia na sekundę przy czasie opóźnienia poniżej
0,6 ms.

Globalne trendy w informatyce pokazują,
że udział dysków SSD rośnie w dużym
tempie. Potrzeby konkretnych aplikacji stają się coraz to
większe, a co za tym idzie wymagania co do szybkości
zapisu i odczytu danych stają się też są szybko windowane.
Klasyczne dyski magnetyczne nie są w stanie zaoferować
tak dużej ilości operacji wejścia / wyjścia jak rozwiązania
oparte na pamięciach flash. Dlatego też szybki cache czy
zasoby indeksowe baz danych są przenoszone i znajdują się
na nośnikach SSD. Jednak istnieją pewne przeciwskazania
przed szerszym, albo też całkowitym wykorzystaniem dysków
SSD w serwerach. Pierwsza sprawa to względy ekonomiczne
– rozwiązania flash klasy enterprise są w dalszym ciągu
drogie. Jest to spora bariera dla mniejszych firm, które nie
mają wielomilionowych budżetów na sprzęt informatyczny.
Drugim aspektem jest sama technologia flash. Choć mamy
na rynku dostępne coraz to bardziej niezawodne rozwiązania,
w dalszym ciągu problemem jest trwałość układów
i ograniczona ilość operacji odczytu / zapisu.

Macierze flash potaniały czterokrotnie

SSD wypierają HDD, ale też świetnie je uzupełnią

MACIEJ BOCIAN,
Country Leader, NetApp Polska
Początkowo rozwój rynku pamięci
flash bazował na oczekiwanym
wzroście wydajności. Dyski SSD były
stosunkowo drogie, dlatego korzystano z nich jedynie
do wyselekcjonowanych zadań. Wraz ze spadkiem cen,
właśnie ta technologia zaczęła przejmować kluczową
rolę w centrach danych. Umożliwiły to m.in. rozwijane
przez NetApp metody oszczędzania pojemności w postaci
deduplikacji, kompresji i kompakcji w stosunku nawet
1:4, co przynosi 75 proc. odzysku. A wszystko to
bez spowolnienia dostępu do danych, np. macierz
flashowa o pojemności 25 TB stała się równorzędnym
odpowiednikiem klasycznej macierzy o pojemności
100 TB, a jej zakup potaniał czterokrotnie. Jest nie tylko
tańsza i szybsza od macierzy klasycznej, ale zajmuje mniej
miejsca oi zużywa mniej prądu, co przynosi oszczędności.
Komórki flash mają ograniczoną liczbę zapisów.
Dlatego ważne jak oprogramowanie radzi sobie
z ich równomiernym wykorzystaniem. Oprogramowanie
NetApp ma 7-letnią gwarancję na użytkowanie macierzy
flash bez ograniczeń co do charakterystyki operacji I/O.
Na rynku IT oznacza to praktycznie wieczność.

MARCIN ZMACZYŃSKI,
Country Manager Aruba Cloud CEE
Część analityków rynkowych już kilka
lat temu wieściła, że dyski SSD wkrótce
wyprą napędy mechaniczne. Okazuje
się, że proces ten potrwa dłużej. Choć napędy SSD są
superszybkie, wydajne, bezgłośne i energooszczędne,
to pamięć masowa wykorzystująca nośnik magnetyczny
wciąż trzyma się mocno. W erze wielkich zbiorów danych
każdy nośnik ma swoje zastosowanie i grono zwolenników.
W serwerach w centrach danych Aruba Cloud stosujemy
różne rodzaje nośników, dostosowane do specyfiki usługi
i potrzeb. Chmurowe serwery VPS bazują na dyskach
on-board SSD o pojemności od 20 do 160 GB. Serwer
Cloud Pro wykorzystuje natomiast w pełni redundantne
sprzętowo rozwiązanie SAN. Z kolei w chmurze prywatnej
stosujemy połączenie czterech nośników SAN, SSD,
SAS i SATA. Sądzę, że w najbliższych latach zarówno
nośniki HDD, jak i SSD będą wciąż powszechnie
wykorzystywane w serwerach. Obydwa rodzaje pamięci
masowej nadają się do tworzenia układów macierzowych,
a w układach mieszanych ich możliwości przechowywania
i archiwizowania danych są praktycznie nieograniczone.
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nawet gdy przekracza potrzeby
Talerzowe dyski twarde są w użyciu i w poważaniu. Jednak wielcy dostawcy
mówią, że na dłuższą metę HDD ich nie interesuje.
Apolinary Krysztofik

T

o wielcy dostawcy macierzy dyskowych kreują tendencje w tej części rynku. Gdy więc taki dostawca jak Dell
EMC, na swojej największej, dorocznej konferencji Dell
EMC World w Las Vegas (8 – 11 maja br.), mówi, że
całą swoją uwagę skupia na SSD i pamięciach NVMe to
oznacza, że dostawcy tradycyjnych dysków twardych, np. Seagate czy Western Digital, powinni starannie przemyśleć swoje
możliwości biznesowe na dziś, a zwłaszcza na przyszłość.

40 PROC. PÓŁPRZEWODNIKÓW

W 2016 r. doszło do fuzji – Dell przejął EMC i wyłożył za realizację tej transakcji 67 mld USD. W ten sposób na globalnym
rynku storage pojawił się gigant mający w swoim portfolio
wiodące marki i systemy przechowywania danych, zarządzania
nimi, archiwizacji, kopii zapasowych i ich odzyskiwania.
Dell EMC wciąż się jednoczy, scala w jeden organizm, by
uzyskać efekty synergii w biznesie, prowadzonym do niedawna
oddzielnie przez dwa znaczące podmioty. Już obecnie widać,
gdzie dostrzega dla siebie pola, na których może najwięcej
zyskać – są nim m.in. systemy storage. Wypowiada się więc na
temat przechowywania danych i wskazuje kierunki swojej dalszej ekspansji w tym zakresie. W Las Vegas padła zapowiedź, że
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centra danych XXI wieku nie będą już zaopatrywane przez tego
dostawcę w dyski talerzowe.
Na początku maja w Las Vegas poinformowano też, że już
obecnie 40 proc. wszystkich sprzedawanych systemów storage
VMAX zawiera wyłącznie pamięci półprzewodnikowe. W podobnym kierunku prowadzone są zmiany w systemach NAS Isilon.

STRATEGICZNA OPCJA

Jak dotąd producenci talerzowych dysków HDD dzielnie zmagają się o zachowanie tej technologii i trzeba przyznać, że na
razie im się to udaje. Dyski twarde wciąż znajdują zastosowanie
u konsumentów, a także, w mniejszej lub większej części,
w centrach danych. Mało tego – nie sposób wyobrazić dziś sobie hybrydowych systemów chmurowych bez kompromisowego
użycia miksu łączącego dyski HDD i SSD w jednym środowisku
storage.
Wciąż istotną zaletą dysków talerzowych i orężem w obronie
ich pozycji na rynku jest stosunkowo niska cena SSD. Jednak
i to się zmienia – SanDisk i Toshiba zgodnie przewidują, że do
2020 r. dojdzie do zrównania cen rodzajów dysków. Dell EMC
nie zamierza jednak czekać na zrównanie cen obu nośników.
Jeszcze przed przejęciem EMC zapowiadało, że zamierza

D

Kierunek technologii dyskowej jest jeden – SSD
Johnny Zhang, dyrektor enterprise BG, Huawei
Polska.
Od czasu pojawienia się pierwszego dysku SSD kierunek
podsystemu magazynowania danych w serwerach został
jednoznacznie określony – choć stopniowo, ale to SSD
staje się tutaj wiodącym rozwiązaniem.
Nośniki te przełamały dwa istotne problemy klasycznych dysków
mechanicznych HDD. Pierwszym z nich jest wydajność pojedynczego dysku
– dla SSD jest ona kilkukrotnie wyższa od technologii mechanicznych. Drugi
to wydajność całego podsystemu dyskowego (dyski + kontroler), gdzie
bardzo dobrym rozwiązaniem jest technologia NVMe. Obecnie dyski SSD
praktycznie wyparły z rynku HDD o prędkości 15 000 obrotów. To samo
będzie się działo z nośnikami HDD 10 000 obrotów. Najdłużej na rynku
mogą utrzymać się dyski o dużej pojemności (technologia NL-SAS i SATA),
ponieważ koszt przechowywania danych na tego typu nośnikach, zestawiając
ich wartość do pojemności, jest najniższy. Jednak pojawiające się napędy
SSD o pojemnościach 30 TB i więcej pokazują jednoznacznie, że kierunek
technologii dyskowej jest tylko jeden, czyli SSD.
stopniowo zwracać się ku wyłącznemu zastosowaniu pamięci
flash. Teraz Dell EMC pieczętuje te zapowiedzi i potwierdza je
jako własną strategiczną opcję.

REALIZACJA IDEI
Trzeba przyznać, że skłonność Dell EMC ku systemom czysto
flaszowym jest uzasadniona i staje się w pełni zrozumiała, gdy
poznajemy możliwości urządzeń tego dostawcy, np. macierz
VMAX 950F. Wbudowany jest w nią nowy, osiemnastordzeniowy procesor Intel Xeon E5-2597-v4, a jej maksymalna pojemność wynosi 4,42 PB i jest możliwa do osiągnięcia właśnie
dzięki zastosowaniu jednostek pamięci flash o pojemności
nawet 15,36 TB. Taka macierz adresowana jest do najbardziej
wymagających użytkowników. Ci jednak – znając dotychczasowe rozwiązania z tej rodziny produktów – mogą być zdumieni
odkryciem, że maszyna oferuje aż o blisko 70 proc. większą
wydajność od swoich poprzedników (6,7 mln IOPS) i o aż 30
proc. szybszy czas reakcji (350 mikrosekund).
Przyjrzenie się możliwościom tego produktu Dell EMC, ale
też wielu innych, daje nową perspektywę w przyjmowaniu
zapowiedzi tej korporacji dotyczących rynku storage. Od razu
lepiej można zrozumieć na czym ma polegać wyjątkowość
nowoczesnego centrum danych. Tego rodzaju obiekty mogą
już, m.in. dzięki pamięciom masowym Dell EMC, realizować
ideę systemów pamięci masowej definiowanych programistycznie SDS (software defined storage). Możliwe bowiem staje
się przeprowadzanie wydajnej deduplikacji, zintegrowanego
zarządzania kopiami zapasowymi danych, czy przywracania
systemów w przypadku nieprzewidzianych awarii.

KROKI NASTĘPNE
Kto jest mile zaskoczony możliwościami VMAX 950F ten na
Dell EMC World otrzymał zapowiedź kolejnej generacji tej
macierzy. Okazuje się bowiem, że wydajność tej maszyny wciąż
nie jest optymalna – ogranicza ją interfejs 6 Gb/s SAS. Amerykański dostawca zapowiada więc usprawnienia

– następna wersja urządzenia wyposażona będzie w NVM-Express, co
sprawi, że jeszcze większa będzie jej
wydajność, a opóźnienia niższe. Komunikacja między procesorem a pamięcią
będzie realizowana po szynie PCIe 3,
co sprawi, że maszyna będzie – jak deklaruje Dell EMC – idealnym rozwiązaniem dla obciążonych centrów danych,
w superkomputerach, w instalacjach
maszynowego uczenia czy w analityce
Big Data. Nowa wersja urządzenia ma
zadebiutować na rynku jeszcze w 2017
r. Co ciekawe jego cena ma pozostać
bez zmian w stosunku do VMAX 950F.
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WARTO ZAWCZASU

W Las Vegas można było odnieść
wrażenie, że użytkownicy, najbardziej
rozpowszechnionych dziś, środowisk
hybrydowych z pewnym niedowierzaniem przyjmowali możliwości oferowane im przez nowe generacje pamięci masowych Dell EMC.
Zdaje się, że amerykański dostawca przewidział i te reakcje, bo
jego przedstawiciele całkowicie naturalnie przyznawali, że superszybkie pamięci NVMe warto kupić, nawet gdyby wydawało
się, że to przekraczają aktualne potrzeby nabywcy.
Przecież rynek chłonie dziś telewizory z rozdzielczością 4K,
choć tak naprawdę wciąż niewiele jest treści, które zostały
opracowane do wyświetlenia w ultrawysokiej rozdzielczości.
Może więc wydawać się, że pieniądze przeznaczono na to, co
w praktyce ma mocno ograniczoną użyteczność. Jednak nie
ulega wątpliwości, że z czasem 4K stanie się powszechnie
stosowanym standardem wideo. Dlatego warto. 

Pamięci SSD zdobywają centra danych
Wojciech Zawada, Infrastructure Solutions Field
Marketing , Manager CEE, Dell EMC
Nośniki półprzewodnikowe SSD na stałe zadomowiły
się już na polskim rynku serwerów, oferując
użytkownikom zdecydowane korzyści w obszarach
wydajności sprzętu, jego trwałości i niezawodności.
Przewagę SSD nad dyskami talerzowymi HDD
naprawdę łatwo odczuć, dokonując wymiany sprzętu. Przekonują się
o tym operatorzy centrów danych sięgając z coraz większą pewnością
po nowe technologie i zastępując je wysłużone dyski HDD. W ostatnich
miesiącach obserwujemy rosnący popyt na nośniki SSD z interfejsem
NVMe. Taka konstrukcja umożliwia jeszcze wyższą prędkość transferu,
niż w przypadku dysków ze złączami SATA lub SAS. Lepiej radzą sobie
one także pod względem niezawodności oraz energooszczędności.
Dzięki temu świetnie sprawdzają się w najbardziej wymagających
zastosowaniach w centrach danych. I właśnie dlatego możemy
spodziewać się, że serwery wyposażone w nośniki SSD z interfejsem
NVMe będą trafiać do coraz większej liczby klientów.
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Większość usług teleinformatycznych
trafi do chmury
Z Romanem Szwedem, prezesem spółki Atende rozmawia
Mieczysław T. Starkowski.
Panie prezesie, jakie znaczenie ma
dziś dla przedsiębiorstw chmura
obliczeniowa?
Wydaje się, że dywagacje na temat: czy
chmura obliczeniowa (Cloud Computing)
ma przyszłość, nie mają już sensu. Postępu
technicznego nie da się ani zatrzymać, ani
przeczekać. Wiemy z przeszłości, jak wiele
usług w zakresie teleinformatyki przeszło
z fazy unikatowych umiejętności małego
kręgu specjalistów do fazy standardowego
produktu, łatwego do wdrożenia praktycznie
w każdej firmie.

Również w tym przypadku nie ma bariery
technologicznej. Jest rachunek ekonomiczny
i przyzwyczajenia. Ponieważ rachunek ekonomiczny bezwzględnie przemawia za przetwarzaniem w chmurze, jest tylko kwestią
czasu, by większość usług informatycznych
trafiła do chmury. Na drodze stoi niedostosowane prawo, uprzedzenia i brak zaufania,
a także zwykły ludzki opór przed zmianą.

Atende ma spore doświadczenie
w dziedzinie upowszechniania
tych usług. Co Państwo oferują
klientom?
W grupie kapitałowej Atende mamy szansę
obserwować na własnym przykładzie, jak
rozwijają się różne usługi chmurowe. Świadczymy usługi udostępniania infrastruktury
obliczeniowej (Infrastructure as a Service
– IaaS), a także dedykowane specjalistyczne
usługi oparte na własnym oprogramowaniu
(Software as a Service – SaaS). Jak się
okazuje, usługi typu IaaS rozwijają się o rząd
wielkości wolniej. Zostaną zapewne zdominowane przez wielkie globalne przedsiębiorstwa, dla których efekt skali daje premię
w postaci niskiej ceny. Dla pozostałych graczy przyszłość jest w usługach typu SaaS.
Jako grupa Atende świadczymy takie usługi,
np. w zakresie dystrybucji treści multimedialnych, systemów bezpieczeństwa czy telemedycyny. Z kolei nasze chmurowe usługi
IaaS idą w stronę bardziej technologicznie
zaawansowanych, będących koniecznym
uzupełnieniem tych standardowych i prostych, świadczonych przez globalne
podmioty.

Czy zechciałby Pan podać
konkretny przykład?
Świadczymy usługę zapasowego centrum danych dla klienta z wielooddziałową
strukturą. Na potrzeby komunikacji między
ośrodkami wykorzystujemy dedykowaną
transmisję, dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dodatko-
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wo zapewniamy wsparcie naszych pracowników, potrzebne do sprawnego przełączenia
ośrodków w przypadku skomplikowanej
struktury sieciowej i wielu zależności między
aplikacjami klienta.

Jak, Pana zdaniem, będzie wyglądała przyszłość tej technologii?
Naturalnie ważny jest podział na chmurę
publiczną i prywatną. Myślę, że w ciągu
najbliższych lat chmura publiczna będzie
wykorzystywana w dużo większym stopniu
niż do tej pory. Modelem wiodącym będzie
jednak chmura hybrydowa, czyli łączenie
obu typów. Wraz z postępem technicznym,
związanym chociażby z przenikaniem sztucznej inteligencji do życia codziennego, pewne
zakresy informatyki – takie jak obsługa biura,
przechowywanie i obieg dokumentów czy obsługa księgowa – będą migrować do chmury.
Powodem nie będą jedynie względy ekonomiczne. Po prostu jakość usług z chmury
będzie znacznie lepsza niż próba zapewnienia
ich wewnętrznymi zasobami.
Prawdopodobnie najszybciej będą się
rozwijać serwisy typu SaaS skierowane
do wybranych odbiorców i spełniające ich
wygórowane wymagania. Dla takich usług nie
ma barier geograficznych. Ich różnorodność
zapewni firmom średnim, a nawet małym,
szanse utrzymania się na rynku przetwarzania
w chmurze, ponieważ globalne firmy nie będą
nigdy w stanie szybko reagować na potrzeby
stosunkowo niewielkich grup klientów.

Czyli stawia Pan na pokojową
koegzystencję.
Rzeczywiście, nie przewiduję dominacji kilku
podmiotów na rynku, a raczej rozsądną koegzystencję małych i dużych graczy. Rynek
przetwarzania w chmurze przeżyje fazę
ekspotencjalnego wzrostu, znacznie urośnie
i pomieści wszystkich, którzy odnajdą na
nim swoje miejsce, ale także bezwzględnie
pozbędzie się firm, które nie dostosują się
do wymogów zmieniającego się świata. 

Miliony oszczędności dzięki chmurze
Decyzja o ulokowaniu zasobów IT u zewnętrznego dostawcy usług chmurowych może przynieść
nawet 47,2 mln zł oszczędności – twierdzi Audytel.
Apolinary Krysztofik

A

tman – polski lider rynku centrów
danych wraz z firmą doradczą
Audytel przeprowadzili analizę
skutków finansowych przeniesienia
zasobów IT z własnej serwerowni
do chmury. Jej wyniki dają do myślenia.

4 SCENARIUSZE
Eksperci Atmana i Audytela wzięli pod
uwagę 4 scenariusze posiadania przez firmę
własnej serwerowni. Pierwszy z nich zakłada
wzniesienie obiektu serwerowni od podstaw, drugi – zaaranżowanie pomieszczenia
na ten cel wewnątrz przedsiębiorstwa,
trzeci – dalsze użytkowanie już istniejącej
infrastruktury, ostatni natomiast kolokację
serwerów – przeniesienie własnych zasobów do data center.
Analiza uwzględniła skalę kosztów dla dużego przedsiębiorstwa i dla firmy z sektora
MŚP. Wyliczono je na podstawie różnego
stopnia zapotrzebowania na zasoby IT,
określonego na podstawie wieloletniego
doświadczenia ekspertów Atmana. Analizując przypadek dużej firmy założono, że do
właściwego funkcjonowania potrzebuje ona
3 szaf serwerowych. Dla drugiej zaś jest
potrzebne 100 m kw. powierzchni serwerowej. Przyjęto, że w obu modelach zasoby
użytkowane są przez 20 lat.
Jeżeli na kolokację danych u zewnętrznego
operatora zdecyduje się firma z sektora
MŚP, poniesie łączny koszt 7 mln zł. Dalsza
eksploatacja już posiadanej infrastruktury
będzie natomiast kosztować aż 36,6 mln
zł. Stworzenie serwerowni w użytkowanym
budynku niewiele mniej – 36,3 mln, a budowa własnego centrum danych od podstaw
wiązać się będzie z 47,2 mln zł nakładów.
Oszczędność między wyborem kolokacji
a budową serwerowni od podstaw wynosi
więc ponad 40 mln zł, zaś względem dwóch
pozostałych scenariuszy blisko 30 mln zł.
Różnice rosną jeszcze bardziej dla firmy
o wysokim zapotrzebowaniu na zasoby.
W jej przypadku w ciągu 20 lat koszt koloka-

cji wyniesie 16,7 mln zł, dalsze użytkowanie
dotychczasowej infrastruktury – 56,4 mln
zł, aranżacja serwerowni w siedzibie – 52,9
mln zł, a budowa własnego centrum danych
aż 63,9 mln zł. Największa rozbieżność
kosztów wynosi aż 47,2 mln zł, a oszczędność między alternatywnymi scenariuszami
wyniesie co najmniej 35 mln zł.

RÓŻNICE KOSZTÓW
Znaczące różnice w kosztach posiadania
firmowej infrastruktury IT wynikają z udziału
dodatkowych nakładów towarzyszących
poszczególnym modelom: koszty energii
elektrycznej, eksploatacji zasobów, koszty
personelu technicznego czy wyposażenia
serwerowni.
Energia elektryczna jest jedną z najważniejszych pozycji kosztowych. Operatorzy
centrów danych najczęściej kupują ją taniej.
Stąd związane z nią nakłady są w przypadku
outsourcingu mniejsze nawet o ponad 300
proc. w ciągu 20 lat. Własna serwerownia
musi w być odpowiednio wyposażona, co
wymaga inwestycji i prawidłowo eksploatowana (przeglądy, serwis). Koszt energii
w trzech pozostałych scenariuszach wiązał
się będzie z kwotą co najmniej 3,3 mln zł,
koszt eksploatacji od 15 tys. do nawet 3,4
mln, w zależności od modelu.
„Decyzja o outsourcingu sprowadzi koszty
energii i eksploatacji do zera. Kolokacja
eliminuje także konieczność ponoszenia

kosztów utrzymania personelu technicznego, które najlepiej oddziałują na wyobraźnię.
Firmy, z zarówno duże, jak i z sektora MŚP,
w przeciągu 20 lat wydadzą na ten cel od
31,6 do nawet 42,9 milionów złotych” –
wskazuje Robert Mikołajski z Atmana.

INNE CZYNNIKI
Wielkie i często wręcz niemożliwe do
przewidzenia koszty związane z posiadaniem
własnej serwerowni wynikają też z trudności
w zdefiniowaniu rzeczywistych potrzeb biznesowych i dostępie do specjalistycznego
know-how. Budowa serwerowni wymaga wysokich kompetencji na wszystkich etapach:
począwszy od definicji wymagań i opracowania projektu, na budowie i zarządzaniu
gotowym obiektem kończąc. Pozyskanie
odpowiedniej wiedzy czy też specjalistów,
którzy będą potrafili wskazać najlepsze
rozwiązanie, generuje dodatkowe koszty.
W przypadku outsourcingu skalę wykorzystywanych zasobów można w każdej chwili
powiększyć lub – jeśli potrzeby zmaleją –
zmniejszyć, zgodnie z modelem pay-as-you-grow. Poza tym budowa własnego centrum
danych pochłania dużo czasu, a w przypadku nowo powstałych firm może nawet
opóźnić ich rynkowy start. Czas oddania takiego obiektu do użytku wynosi z reguły od
8 do 24 miesięcy, z czego znaczącą część
pochłaniają kwestie formalne – pozwolenia,
ekspertyzy czy projekty architektoniczne. 
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WIELKOFORMATOWE DRUKARKI
EPSON SURECOLOR SC-C
Drukarki Epsona są wyposażone w trwałe głowice drukujące TFP
PrecisionCore z technologią różnicowania rozmiaru kropel tuszu, co zapewnia powtarzalne rezultaty dla rozdzielczości 1440 x
1440. Umożliwia to osiągnięcie niesamowitych efektów na różnorodnych powlekanych i niepowlekanych podłożach, w tym oznakowaniach do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, bilbordach
reklamowych, plakatach i podświetlanych panelach, materiałach
reklamowych dla punktów sprzedaży, oklejania pojazdów, a także
tapetach, fototapetach, itp. Od momentu swojej premiery, drukarki Epson spotkały się z zainteresowaniem firm szukających technologii, które jednocześnie zapewniłyby jakość, produktywność,
elastyczność, łatwość użytkowania oraz szybki zwrot z inwestycji.
Wg Infosource drukarki te są w Europie bezkonkurencyjne.

NAVITEL R400 FULL HD
Urządzenie hybrydowe, które łączy w sobie funkcję kamery i nawigacji. Pomoc dla kierowców, którzy pragną
zabezpieczyć dowody na swoją ostrożną jazdę. Wideorejestrator Navitela umożliwi im dokonanie nagrań
wszystkich zdarzeń na drodze i na parkingu w wysokiej
rozdzielczości 1080 pikseli. System optyczny kamery ma
szerokokątny (120°) obiektyw, który umożliwia nagranie drogi przed samochodem, ale też pobocza.

HP ENVY X360 15.6 I INNE
Podczas Festiwalu Filmowym w Cannes HP Inc. zaprezentowała nowe komputery PC klasy Premium – Spectre x2,
ENVY i ENVY x360. Kierowała się myślą dostarczenia twórcom i artystom lepszych narzędzi projektowania i współpracy. Komputer konwertowalny HP ENVY x 360 15.6”
może działać jako laptop lub tablet i to nie tylko w rękach artystów. Jego ekran ma widoczne obramowanie,
jednoczęściową obudowa z aluminium i płynnie działający zawias umożliwiający pracę w każdym trybie. Modele
z procesorem Intel są oferowane w kolorze naturalnego
srebra, a modele z procesorem AMD – w kolorze ciemnopopielatego srebra. Certyfikowana obsługa Windows Ink
(1) i rysik N-tig umożliwiają łatwe robienie notatek zupełnie tak, jak piórem na papierze, a opcjonalny ekran UHD
IPS oferuje ponad 8 mln
pikseli do oglądania wideo
czy szczegółowej edycji
obrazu. Umożliwia użytkownikom efektywną pracę nad wieloma zadaniami
dzięki nowym procesorom
(7,8) Intel Core-i5 and Intel Core-i7, AMD A9 i A12.
W komputerze można zainstalować nawet 16 GB
pamięci DDR4, co gwarantuje płynne działanie wielu
aplikacji jednocześnie.

XIAOMI MI 6C
Xiaomi zaprezentowało ostatnio model Mi Max 2. Wkrótce w portfolio chińskiego „Apple” pojawi się nowy smartfon, który na razie
nosi miano „Xiaomi Jason”, ale na rynku mówi się, że zadebiutuje
jako Xiaomi Mi 6C. Smartfon zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 660, a również w 5,1-calowy
wyświetlacz o rozdzielczości Full HD (1080×1920), 6GB RAM, 64GB
pamięci wewnętrznej, aparat główny 12 Mpix z opcją nagrywania
wideo w jakości 4K oraz kamerą 4 Mpix UltraPixel na przodzie. Całość pracować ma pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.1.1
z interfejsem MIUI.
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Młodzi programiści nie mają chwili
do zastanowienia
Co roku mury polskich uczelni opuszczają tysiące informatyków.
Rynek natychmiast ich wchłania i to nie tylko krajowy. Niektóre firmy branży IT
przykładają rękę do ukształtowania nowego pokolenia informatyków.
Krzysztof Polak

P

olscy informatycy, programiści,
deweloperzy potęgą są i basta!
Od lat, nim jeszcze zdobędą dyplom
ukończenia uczelni technicznej, już
zajmują czołowe miejsca w różnego
typu międzynarodowych turniejach IT. Nic
dziwnego, że są w świecie poszukiwani.

ŁOWIENI, ROZCHWYTYWANI
W zestawieniu HackerRank z Doliny
Krzemowej, amerykańskiego serwisu
wyspecjalizowanego w rekrutowaniu informatyków, polscy inżynierowie ICT zajmują
drugie miejsce na świecie pod względem
umiejętności.
„Polscy deweloperzy są nadzwyczaj zdolni,
co przyznajemy po raz trzeci w światowym, dorocznym rankingu inżynierów
ICT. Dodatkowo koszt stworzenia zespołu
deweloperów wywodzących się z Polski jest
bardzo niski, zwłaszcza w porównaniu do
specjalistów pochodzących z innych rozwijających się krajów” - wskazują analitycy
HackerRank.
Bywa tak, że zdolny programista z Polski
otrzymuje atrakcyjne propozycje z zagranicy, nim jeszcze skończy studia i zdąży
przeprowadzić rzetelną refleksję nad tym,
gdzie chciałby rozpocząć swoją karierę
zawodową i co chciałby robić. Może to
oznaczać, że firmy zagraniczne pierwsze
do niego docierają, wyprzedzając podmioty
polskie. Jednak nie jest to regułą.
„Stałym punktem działań zespołu HR jest
również coroczna obecność na Inżynierskich Targach Pracy. Opowiadamy o firmie,
technologiach, zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą praktyk i pracy.

Na targach zawsze są obecni inżynierowie
Veracomp, więc studenci uczelni technicznych mogą z nimi rzeczowo porozmawiać
o swoich zainteresowaniach” – mówi nam
Barbara Jędrychowska, dyrektor HR, Veracomp. „Dzięki takim spotkaniom udało nam
się zdobyć bardzo cennych pracowników
działu technicznego” – dodaje.
KOBIETY W IT
Intel Polska również angażuje się w rozwój
młodych informatyków, bez względu na ich
płeć. Czyni to ze świadomością, że jak dotąd, branża IT jest zdominowana przez płeć
męską. Aleksandra Bojanowska, PR manager Intela w Polsce pokazuje nam dane
z krajowego rynku, które to potwierdzają.
Badanie „Kobiety na politechnikach 2016”

przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy pokazuje, że kobiety stanowią
jedynie 13,8 proc. wszystkich osób studiujących nauki informatyczne i programowanie
w Polsce.
„Przekłada się to na fakt, że w dalszym
ciągu kobiety pracujące w branży technologicznej stanowią mniejszość” – stwierdza
Aleksandra Bojanowska.
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że
tylko 30 proc. wszystkich zatrudnionych
w branży teleinformatycznej na terenie Unii
to kobiety, a na stanowiskach kierowniczych pracuje zaledwie 19 proc. kobiet. Dla
porównania w innych branżach odsetek ten
wynosi 45 proc.
Intel dostrzega dysproporcje w zatrudnieniu
kobiet w branży IT i jednocześnie dostrzega

Hackathon to wg
ChallengeRockets
skuteczne
narzędzie
rekrutacji w IT.
Zob. s. 45.
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wartość, jaką panie mogą wnieść do tej
branży. W wyniku tego angażuje się w liczne
inicjatywy, których głównym celem jest
zainteresowanie kobiet pracą w branży ICT.
Jedną z nich jest program Intel’s Women’s
Initiative, rozwijany od 2000 r. Jego celem
jest tworzenie środowiska pracy, w którym
kobiety będą mogły budować swoją karierę
na wszystkich stopniach, także jako menedżerki i liderki. W ramach tej inicjatywy
organizowane są warsztaty, programy
mentoringowe i konferencje.
„Dzięki tym działaniom w 2015 r. udało się
zwiększyć poziom zatrudnienia kobiet w Intelu o 5,4 proc. w stosunku do roku 2014.
Co ważne, osiągnięto także znaczący wzrost
w reprezentacji kobiet w naszej firmie na
wszystkich etapach kariery – o 17 proc. na
stanowiskach seniorskich, o 8,8 proc. na

Z analiz przeprowadzonych przez Golden
Line wynika, że i w tym serwisie stopniowo
rośnie aktywności rekruterów wyspecjalizowanych w poszukiwaniu kandydatów z branży IT. Za ich pośrednictwem pracodawcy
kierują swoje oferty nawet do studentów
II czy III roku informatyki. Oznacza to, że
łowy na utalentowane głowy rozpoczynają
się wcześnie – firmy nie czekają na absolwentów uczelni lecz nawiązują kontakty już
ze studentami.
„Młodych informatyków, programistów i webmasterów staramy się kierować od razu
na stanowiska, które dają im możliwość
poznania firmy, rozwoju i wykazania się.
W dziale aplikacji biznesowych zajmują się
oni programowaniem elementów front-endowych. Testują również aplikacje i nowe
funkcjonalności przed wdrożeniem pro-

Dzięki takim programom jak 'Dziewczyny na politechniki' w branży przybywa kobiet

stanowiskach średniego szczebla oraz o 2,6
proc. na stanowiskach niższego szczebla” –
mówi Aleksandra Bojanowska.
ŁOWY NA GŁOWY
Od lat sytuacja niewiele się zmienia. Zarówno
rynek krajowy, jak i rynki zachodnie cierpią
na niedostatek inżynierów IT. W związku
z tym stale przybywa ofert pracy, ale liczba
absolwentów kierunków informatycznych na
uczelniach jest zbyt niska, by zaspokoić popyt.
„W branży IT o wiele bardziej, niż w innych
branżach, mamy do czynienia z rynkiem
pracownika. Specjaliści ICT mogą więc
przebierać w ofertach i stawiać warunki pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem
ich” – ocenia Monika Samojlik, marketing
manager GoldenLine, biznesowego serwisu
społecznościowego.
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dukcyjnym. W działach sieciowym i storage
odpowiadają, między innymi, za troubleshooting, analizę dokumentacji technicznej,
testowanie konfiguracji sprzętowych oraz
za procesowanie zgłoszeń serwisowych” –
przyznaje Barbara Jędrychowska z Veracomp.
NOWE METODY
Ze względu na trudności z pozyskaniem
poszukiwanych fachowców pracodawcy
z branży IT już dawno odeszli od posługiwania się tradycyjnymi metodami łowienia
głów jak ogłoszenia w mediach i zatrudnienie head hunterów. By zwrócić na siebie
uwagę sięgają po metody, nieznane jeszcze
kilkanaście lat temu – uaktywniają się
w mediach społecznościowych (LinkedIn,
GoldenLine, ale też Facebook).

Wkładają wiele wysiłku i ponoszą niemałe
koszty, by stworzyć sobie na tych platformach atrakcyjny wizerunek i potem z jego
pomocą nawiązywać kontakt ze z góry
upatrzonymi osobami. Nawiązują też kontakt
z uczelniami, gdzie próbują przyciągnąć
ewentualnych pracowników wśród zdolnych
studentów, organizując staże, praktyki,
warsztaty, dni otwarte, wspólne wykłady,
konferencje i specjalne projekty edukacyjne.
„Staramy się oferować jak najlepsze warunki rozwoju dla potencjalnych pracowników. Każdego lata zapraszamy na praktyki
studentów kierunków technicznych. Nasi
inżynierowie wprowadzają ich w świat
nowych technologii. Studenci uczą się
projektowania, np. sieci Wi-Fi, otrzymują
sprzęt, sami testują urządzenia. Praktyki są
więc bardzo „praktyczne” i nierzadko zdarza
się, że oferujemy po nich pracę” – opowiada
Barbara Jędrychowska.
WERYFIKACJA UKŁADU
Intel poparł inicjatywę „Nowe technologie dla
dziewczyn”. Jest to program stypendialny dla
zdolnych polskich maturzystek i studentek
kierunków informatycznych. Jego celem jest
zachęcenie młodych kobiet do spróbowania
swoich sił w branży IT.
„W edycji 2016 r., która była już drugą
organizowaną przez Intel, zgłosiło się 600
maturzystek oraz studentek, z których
finalnie wybrano 25 stypendystek. Otrzymują one zarówno wsparcie merytoryczne,
jak i pomoc finansową. Znajdują się one
pod opieką doświadczonego pracownika
Intela i otrzymują stypendium w wysokości
12 tys. zł brutto” – mówi nam Aleksandra
Bojanowska.
Zaangażowanie Veracomp w poszukiwanie
zdolnych inżynierów zaczyna się już na
etapie edukacji.
„Do tej pory kilkakrotnie gościliśmy też na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
gdzie prowadziliśmy wykłady i warsztaty.
W przypadku studentów studiów technicznych, spotkania z praktykami są szczególnie
ważne. Każda nowa osoba ma dostęp do
szkoleń, konferencji, wiedzy, którą nasi
pracownicy chętnie się dzielą” – mówi Barbara Jędrychowska. „Zatrudnianie młodych
specjalistów IT to świetny sposób na rozwój
firmy, ale też wyzwanie. Wnoszą oni bowiem
nowe spojrzenie, mają ciekawe pomysły,
dążą do innowacyjności i… podważają status quo. Są dociekliwi i zadają pytania, które
zmuszają do weryfikowania istniejącego
układu” – przyznaje. 
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Omni3D – druk przemysłowy
Omni3D – polski startup z Poznania podbija rynki zagraniczne (fabryki
Forda w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Australii i Indii) swoją drukarką
przemysłową Factory 2.0 Pruduction System. Ekspansja zagraniczna
jest po części skutkiem obecności poznańskiego producenta na targach Hannover Messe 2017 w dniach 24 – 28 kwietnia br. Maszyna
Factory 2.0 ma duży obszar roboczy o wymiarach 0,5 m na 0,5 m
i jest użytkowana
przede wszystkim
do produkcji części dla przemysłu
motoryzacyjnego.
Produkt Omni3D
to wielofunkcyjne
urządzenie, która
daje możliwości
frezowania,
wycinania czy
grawerowania
laserem. Producent, powołując się na przypadek użycia drukarki Factory 2.0 do wytwarzania siedzenia do pociągu, twierdzi, że wykonanie
tego zadania za pomocą nowej technologii 3D umożliwi zaoszczędzenie 370 tys. euro i 13 tygodni pracy! Projekt pro typowej produkcji
był realizowany przez firmę Metris 3D dla Polgar KFT – węgierskiego
producenta części dla branży motoryzacyjnej.

Sky Tronic – w pełni kontrolowany
ruch dronów
Sky Tronic – spółka typu „spin-off”, zawiązana przez pracowników
naukowych i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytut Transferu Technologii.
Sky Tronic jako jedna z pierwszych na świecie firm podjęła badania
i rozwój technologii sterowania dronami z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji. Algorytmy sterowania i stabilizacji lotu mają tu za podstawę logikę rozmytej FLC (Fuzzy Logic Controller), która umożliwia
monitoring, ocenę i sterowanie obiektem, tak jak robi to ludzki
mózg. Dzięki temu
sterowanie bezzałogowymi statkami
powietrznymi może
być o wiele bardziej
precyzyjne i bezpieczne w trudnych
i zmiennych warunkach pogodowych
czy terenowych.
„Nasze bezzałogowe statki powietrzne, wyposażone w nową technologię sterowania
i systemy antykolizyjne będą w szczególności wykorzystywane przez
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ratowanie życia, np.
policję, straż pożarną, służby ratownictwa górskiego oraz wojsko” –
mówi Michał Lower, dyrektor ds. rozwoju produktów w Sky Tronic.

ChallengeRocket – skuteczna rekrutacja
w branży IT
ChallengeRocket, kolejny polski startup to m.in. platforma umożliwiająca efektywną rekrutację specjalistów IT, ale też poszukiwanych profesjonalistów. Dzięki
oferowanemu przez ChallengeRocket narzędziu można uwolnić rekrutację z kolein skomplikowanego i czasochłonnego procesu, a w alternatywie realizować ją
w sposób… automatyczny. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu takich narzędzi
jak eRecruiter czy Devskiller. Wdrożenie tych narzędzi w praktykę zarządzanie
bazą kandydatów uwolni działy HR od dotychczasowych ciężarów. Do lamusa
odeszły czasy, gdy kandydaci przesyłali swoje tekstowe CV z listem motywacyjnym na firmową skrzynkę email, która w szybkim tempie się zapełniała, co
wyłowienie prawdziwych talentów czyniło zadaniem bardzo trudnym. „Rekrutacja 5.0 to w pełni proaktywne podejście w pozyskiwaniu talentów IT za pomocą
organizowania hackathonów, które wyszły już bardzo daleko poza spotykanie
się komputerowych geeków przy pizzy i napojach energetycznych” – twierdzą
przedstawiciele ChallengeRocket,.

W patentowym ogonie Europy i świata
Postęp w Polskich
patentach! Za pośrednictwem social media
dowiadujemy się, że
w 2016 r. aż o 19,2
proc., w porównaniu
do roku 2015, wzrosła
liczna patentów
przyznanych polskim
wynalazkom przez
Europejski Urząd
Patentowy. Jest to sukces, ale taki, który nie
przyprawia o zawrót głowy. Dlaczego? Bo w 2016 r. do Europejskiego Urzędu
Patentowego wpłynęło zaledwie 619 polskich zgłoszeń, podczas gdy np. sama
firma Philips wniosła ich aż 2 568. Oznacza to, że nie tyle odnotowaliśmy sukces co raczej możemy stwierdzić: nareszcie coś drgnęło w patentach! W istocie
polskie przedsiębiorstwa wciąż znajdują się daleko za światowymi liderami,
których wartość w ponad 90 proc. ma za podstawę m.in. na własność intelektualną i patenty. Dla 500 największych firm z rynku amerykańskiego — według
indeksu S&P — wskaźnik ten wynosi powyżej 85 proc. Tymczasem dla polskich
spółek giełdowych z WIG-u sięga on w granicach 17-19 proc. Oznacza to, że
jesteśmy w takim miejscu, w jakim Stany Zjednoczone były we wczesnych
latach 70. Z drugiej strony możemy sobie życzyć, by owo drgnięcie w patentach
było wstępem do skoku rozwojowego polskiej gospodarki.
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Czempioni IT Resellera
A statuetkę IT Champion magazynu IT Reseller…
otrzymała znakomita reprezentacja naszej branży.
Mieczysław T. Starkowski

W

radosnej, a jednocześnie podniosłej
atmosferze wręczyliśmy statuetki IT
Champion. Wśród laureatów znaleźli się
producenci i dystrybutorzy, przedsiębiorstwa małe i duże, polskie oraz
zagraniczne. Jedno nie ulega wątpliwości: znakomita
reprezentacja naszej branży. I wszystkim obecnym,
a szczególnie zwycięzcom, serdecznie gratulujemy!
W maju – najpiękniejszym z miesięcy całego roku,
w warszawskiej Hard Rock Cafe odbyła się uroczysta
gala IT Resellera – Mistrzowie Nowych Technologii.
Dla nas – organizatorów był to wielki zaszczyt, że
mogliśmy podejmować tak wspaniałych gości, bez
wątpienia elitę branży IT. A podczas części oficjalnej
mieliśmy wielką przyjemność uhonorować najlepsze
firmy, najlepszych fachowców działających w branży
IT w naszym kraju. Jak czasami mawiają radiowcy:
„jaka szkoda, że Państwo tego nie widzieli”.
A trzeba tu przypomnieć, że tego typu konkurs nie
jest dla IT Resellera nowością. Nagrody przyznawaliśmy wiele razy, choć ostatnio 5 lat temu. Później
z pewnych względów (chodziło głównie o spowolnienie w branży) zawiesiliśmy tę jakże interesującą
praktykę, ale zawsze towarzyszyło nam przekonanie,
że to tylko czasowa przerwa. I rzeczywiście: po kilku
latach nastąpił oczekiwany powrót. Stało się to nie
tylko z naszej woli i determinacji, ale też dzięki przedstawicielom branży, którzy przekonali nas, że trzeba
i warto na nowo podjąć tę inicjatywę. Bo przecież
tkwimy w branży i rozmawiamy z jej reprezentantami
na co dzień, a trafiające do nas opinie i sugestie są
dla nas bardzo ważne.
Trzeba było wznowić konkurs, zdobyć się na wytypowanie wybijających się firm i profesjonalistów, bo
teleinformatyka należy do najistotniejszych, najszybciej rosnących dziedzin gospodarki. Jest innowacyjna
i ma coraz większy wpływ na całe nasze życie. O tym
rozwoju decydują naturalnie właściciele przedsiębiorstw, ale także menedżerowie, inżynierowie,
specjaliści do spraw marketingu i wielu, wielu innych.
A wszyscy, zarówno pojedynczy ludzie, jak i zespoły,
lubimy być doceniani. To daje nam motywację do
dalszej, jeszcze lepszej pracy. Ogromne znaczenie
ma przy tym dobre słowo, a także zachęty. Bez
wątpienia dobrych słów padło wiele, a prestiżowe
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statuetki IT Champion magazynu IT Reseller
niosą w sobie ładunek zachęty.
Tego doświadczyliśmy ze sceny w stołecznej
Hard Rock Cafe. Jako współprowadzący uroczystość (wraz z Krzysztofem Polakiem, redaktorem
naczelnym IT Resellera i Mariuszem Laurisz,
redaktorem naczelnym serwisu ITReseller.pl)
czułem wielkie emocje – nie tylko na scenie,
ale też wśród gości oczekujących na ogłoszenie
wyników. Widziałem też wyraźne zadowolenie
laureatów i to jest kapitalne, nieporównywalne
doświadczenie – zadowolenie, że dobra praca,
profesjonalizm zostały zauważone i docenione.
Dla nas, organizatorów, była to również ogromna
satysfakcja. Proszę sobie bowiem wyobrazić: oto
śmietanka polskiej branży IT zgromadzona pod
sceną w Hard Rock Cafe słucha, jak ogłaszamy
werdykt Kapituły. A my mamy przyjemność
zapraszać na tę scenę najbardziej znanych
(ale także nieco mniej jeszcze znanych) ludzi
polskiej teleinformatyki, wręczać im statuetki IT
Champion magazynu IT Reseller i w swobodnej
atmosferze zapytywać ich o przyczyny sukcesów.
A co poniektórzy byli nie tylko podekscytowani,
ale i trochę spięci. Bo oto jeden z uhonorowanych prezesów, gdy dowiedział się, że na scenie
padnie jakieś pytanie, zarzekł się, że chce je zawczasu poznać. I to jest niesamowite: człowiek,
który na co dzień znakomicie radzi sobie z zespołami swojej firmy, z partnerami, konkurentami,
urzędami celnymi, urzędem skarbowym i innymi
przeciwnościami, chciał się dobrze do swego
wystąpienia przygotować...
A jaka to przyjemność dla nas dowiedzieć się
od naszych gości, że uroczystość była... długo
oczekiwana i świetnie zorganizowana. Dlatego
w imieniu całej redakcji, jak i swoim własnym
bardzo serdecznie – jeszcze raz – dziękuję za
liczny udział i stworzenie wspaniałej atmosfery.
Jednocześnie zapraszamy: już za rok spotykamy
się na gali IT Resellera – Mistrzowie Nowych
Technologii. 

