
Nisza, która oznacza rozwój 
CRN Polska rozmawia z TOMASZEM PARADOWSKIM, DYREKTOREM DZIAŁU SYSTEMÓW 

AUDIOWIZUALNYCH W VERACOMPIE, O możliwościach współpracy z dystrybutorem w zakresie 
sprzedaży rozwiązań AV, DS i obrazowania medycznego. 

CRN W warunkach silnej konkurencji 
i spadku marż integratorzy chcą roz
winąć działalność w nowych, bardziej 
dochodowych obszarach rynku. Jak 
Veracomp wychodzi naprzeciw tym 
potrzebom? 
TOMASZ PARADOWSKI Wskazujemy im seg
menty, w których warto zacząć działać. 
Uważamy, że dla naszych partnerów bardzo 
przyszłościowy jest rynek systemów audio
wizualnych. Doświadczeni integratorzy IT 
mogą z powodzeniem na nim operować. 

CRN Czy integracja systemów AV by
wa dla partnerów problemem? 
TOMASZ PARADOWSKI Tak, jeśli nie mają 
doświadczenia. Systemy audiowizualne 
są często bardzo złożone. Oprócz projek
torów, ekranów, wyświetlaczy PD LCD, 
wykorzystuje się w nich urządzenia do ska
lowania, przełączania, dystrybucji sygna
łów AV, profesjonalne rozwiązania audio. 
Dynamicznie rozwijającą się grupą produk
tów, ale wymagającą dużej wiedzy projek
tanta i instalatora, są systemy sterowania. 
Na przykład produkowane przez AMX za
pewniają proste, za pomocą smartphone'u, 
tabletu, kontrolowanie pracy urządzeń 
(lamp, wyświetlacza, projektora, ekranu, 
rolet, wentylacji, instalacji alarmowej). 

Rynek rozwiązań AV, DS, 
obrazowania medycznego, 

DMS - tu są pieniądze. 

CRN Czy pomagacie partnerom wy
kraczać poza informatykę? 
TOMASZ PARADOWSKI Dział Systemów Au
diowizualnych Veracompu oferuje sze
roką bazę produktów - dystrybuujemy 
rozwiązania ponad 40 producentów. Wy
korzystując te produkty, można zaspoko
ić wszelkie potrzeby klientów w zakresie 
AV, Digital Signage, obrazowania medycz
nego i DMS. Dysponujemy sprzętem de
mo i zespołem specjalistów w dziedzinie 
projektowania, instalacji i konfiguracji 
zaawansowanych systemów. Pomagamy 
w doborze urządzeń odpowiadających 
aktualnym i przyszłym potrzebom użyt
kownika. Jeśli partner wie, że jego klien
tom przydałyby się rozwiązania z zakresu 
AV, DS, obrazowania medycznego, a nie 
czuje się na siłach samodzielnie je dobrać 
i wdrożyć, jesteśmy w stanie mu pomóc. 

CRN Kto w pierwszej kolejności jest 
zainteresowany kupnem zaawansowa
nych technicznie systemów AV? 
TOMASZ PARADOWSKI Przede wszystkim 
szkoły wyższe. Nauczyły się świetnie wy
korzystywać środki unijne, budują nowo
czesne obiekty. Warto zwrócić uwagę, że 
rola nasza i partnera rozpoczyna się już 
na etapie wizji budynku, planowania ar
chitektonicznego i rozmów o finanso
waniu. Poza uczelniami - muzea, hotele 
i centra konferencyjne. Służby mundu
rowe, centra monitoringu, zarządzania 
kryzysowego, kontroli procesów produk
cyjnych, dystrybucji energii, gazu - to na
tomiast odbiorcy kompletnych rozwiązań 
do zarządzania i wyświetlania obrazów 
na ścianach wielomonitorowych. Szpita
le inwestują w systemy do diagnostyczne
go obrazowania w salach operacyjnych. 

Takie rozwiązania zapewniają dostarcze
nie dowolnych obrazów bezpośrednio do 
i z sali operacyjnej. 

CRN Czy na rynku systemów AV panu
je duża konkurencja? 
TOMASZ PARADOWSKI Działa na nim jesz
cze niewielu integratorów IT. To nisza, 
która zapewnia wysoką rentowność. Ale 
zanim się tę rentowność osiągnie, trzeba 
pokonać pewne bariery. 

CRN Jakie? 
TOMASZ PARADOWSKI Podstawową jest zdo
bycie wiedzy na poziomie odpowiednim 
do samodzielnego działania. I tutaj Vera-
comp odgrywa ważną rolę. Wraz z part
nerem, który chce operować w nowych 
segmentach rynku, stajemy się doradcą 
technicznym i biznesowym jego klienta. 
Wyjaśniamy, jak systemy audiowizualne 
mogą wpłynąć na jego procesy biznesowe, 
na poprawę efektywności działań, reduk
cję kosztów, zwiększenie sprzedaży. Takie 
wspólne wizyty u odbiorców końcowych 
powodują, że partner nabiera doświad
czenia, może świadomie zdecydować, czy 
rzeczywiście chce działać na tym rynku. 

CRN Dla jakiej wielkości firm integra-
t orskich jest to rynek? 
TOMASZ PARADOWSKI Praktycznie dla każ
dej. Pięcio-, dziesięcioosobowych, które 
wyspecjalizowały się w pewnym obsza
rze, zrealizowały z nami kilka projektów. 
Na systemach audiowizualnych, Digital 
Signage czy obrazowaniu medycznym za
robią również duzi integratorzy, którzy 
obsługują np. administrację, zakłady prze
mysłowe, służby mundurowe i chcą mieć 
kompletną ofertę produktów i usług. 
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