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Jaką pogodę przyniosą dystrybutorom zbliżające się chmury? Niektórzy łudzą się, że będzie 
ciepło i słonecznie, ale warto zaopatrzyć się w parasol. 

Menedżerowie z RRC ze zdziwieniem 
spoglądali na Jacka Jędraszka, wjeż
dżającego na salę konferencyjną Se-

gwayem. Tym bardziej że dyrektor grupy spółek 
RRC w Europie Środkowo-Wschodniej miał 
przedstawić prezentację na temat... cloud com-
putingu. Co łączy przetwarzanie w chmurze 
z pojazdem będącym synonimem biznesowej 
porażki? Segway miał zrewolucjonizować miej
ski transport i przynieść producentowi miliardy 
dolarów. Ale balon rozdmuchany do gigantycz
nych rozmiarów bardzo szybko pękł. 
- Dzisiaj można zobaczyć ten skuter u ochro
niarza na parkingu pod hipermarketem - za
uważa Jacek Jędraszka, dyrektor grupy spółek 
RRC w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Menedżer RRC posłużył się odważną analogią, 
idąc pod prąd obowiązującym trendom. Wszak 
cloud computing promują dostawcy infrastruk
tury: Cisco, HP, EMC, Fujitsu, twórcy oprogra
mowania: Microsoft, Oracle i providerzy. Czym 
tłumaczyć taką postawę? Dystrybutorzy nie 
mają powodów, żeby nakręcać spiralę. Chmura, 

przynajmniej na początku, nie przyniesie im 
wielkich profitów, a w niektórych wypadkach 
może nawet zaszkodzić. Poza tym cloud com
puting to wciąż więcej znaków zapytania niż 
odpowiedzi. Dopóki przeważają te pierwsze, 
dopóty dystrybutorzy mogą dość spokojnie 
przyglądać się rozwojowi wypadków. 
- Należy pamiętać, że nowa era to nowe wy
zwania. Przypominają o tym takie wydarze
nia, jak np. atak na Playstation Network czy 
awaria Allegro. Cloud computing to rzeczy
wiście potężna idea, ale jak każda inna, musi 
mieć swój czas na osiągnięcie dojrzało
ści - ostrzega przed nadmiernym pośpiechem 
JacekJędraszka. 

WARTOŚĆ DODANA W CHMURZE 
Chmura jest na tyle pojemna, że pomieści wielu 
graczy. Łatwo powinni w niej znaleźć miejsce 
dystrybutorzy VAR. Już dziś można wskazać 
przynajmniej kilka potencjalnych obszarów ich 
działania. Są to: ochrona danych przechowywa
nych w chmurze, zagwarantowanie dostępności 

aplikacji, integracja systemów wdrożonych 
w lokalizacji klienta z rozwiązaniami udostęp
nianymi w chmurze oraz przystosowanie apli
kacji cloud do specyficznych potrzeb 
usługobiorców. Niewykluczone, że również 
dystrybutorzy broadline rozszerzą swoją ofertę 
o podobne usługi. W rezultacie każdy dystrybu
tor IT będzie oferować wartość dodaną. Prze
twarzanie w chmurze zmieni też strukturę 
sprzedaży. Z jednej strony, może pogrzebać 
niektóre rozwiązania lub drastycznie ograni
czyć ich sprzedaż, ale z drugiej, wygenerować 
popyt na nowe produkty. 
- Aby model chmury zyskał akceptację, musi 
być powszechny, szybki i bezpieczny. Po
wszechność jest niezbędna do tego, by standa
ryzacja przynosiła korzyści kosztowe, czyli 
niższą cenę niż w zwykłym modelu. Szybkość 
ma pokazać użytkownikowi, że korzystanie 
z chmury nie jest wcale wolniejsze niż w przy
padku tradycyjnych rozwiązań - tłumaczy Ma
riusz Kochański, dyrektor Działu Systemów 
Sieciowych w Yeracompie. 
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Cele, o których wspomina Koachański, są jak 
najbardziej osiągalne, ale wiążą się z inwestycja
mi. W Veracompie wierzą, że ewentualny suk
ces chmury napędzi sprzedaż urządzeń 
do transmisji optycznej, optymalizacji WAN 
oraz systemów bezpieczeństwa. Również w AB 
liczą się ze zmianami. Na czym będą polegać? 

- Wzrośnie popyt na większe serwery, służące 
do budowy data center kosztem mniejszych 
systemów, a miejsce oprogramowania pudełko
wego zajmą aplikacje zawieszone w chmu
rze - przewiduje Zbigniew Mądry, dyrektor 
handlowy AB. 

Warto dodać, że AB i Tech Data jako jedyni 
w Polsce dystrybutorzy oferują usługi MS Onli
ne Services, takie jak: Office 365, Intune i Dyna
mics CRM. Uruchamianie usług przetwarzania 
w chmurze przyspieszy również proces integra
cji sieci. Jak wynika z danych Cisco, w 2010 roku 
jedna piąta procesów roboczych przetworzo
nych w centrach danych była oparta na chmu
rze, a pozostałe w tradycyjnych centrach. Jeśli 
wierzyć prognozom, to w 2014 r. nastąpi zmiana 
warty i ponad połowa procesów przeniesie się 
do chmury. Konwergencja sieci to dobra wiado
mość dla dystrybutorów, bowiem firmy ustawią 
się w kolejce po nowe produkty. Ale jest i druga 
strona medalu. 

- Model cloud to konsolidacja elementów data 
center. Konsekwencją będzie sprzedaż jednego 
serwera i obciążenie go w 100 procentach, za
miast sprzedaży dwóch serwerów i obciążenie 
ich po 50 procent. Z analogiczną sytuacją mamy 
do czynienia w przestrzeni dyskowej - mówi Ja
cek Jędraszka. 

Adam Dyszkowski, dyrektor generalny Avnetu, 
nie wyklucza, iż dystrybutor w przyszłości ogra
niczy sprzedaż do kilku dużych centrów da
nych w Polsce, które będą świadczyć usługi dla 
szeroko pojętych odbiorców usług informacyj-
no-komunikacyjnych. Pozostałą część sprzeda
ży stanowić będą rozwiązania uzupełniające 
funkcjonalności oferowane przez chmury lub 
tańsze od usług świadczonych przez providera. 
Zdaniem Adama Dyszkowskiego, przyszłość 
należy do takich produktów, jak Netezza - Data 
Warehouse Appliance. 
- Tego typu rozwiązania będą zyskiwały 
na znaczeniu. Integrują one bowiem kawałki 
infrastruktury, w tym przypadku serwery, ma
cierze i przełączniki sieciowe, z aplikacjami 
o określonej funkcjonalności - wyjaśnia Adam 
Dyszkowski. 

WSPARCIE DLA RESELLERA 
Cloud computing znajduje się we wczesnej fa
zie rozwoju. Adaptacja nowego modelu ma 
charakter ewolucyjny, podobnie jak zmiany 
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Uważam, że należy spodziewać się raczej powolnej adopcji środowiska cloud 

computing. To rezultat złożoności tej przemiany zarówno na poziomie 

technologicznym, psychologicznym, jak i biznesowym (rozwój natrafi 

również barierę obrony istniejących interesów). Brak zaufania i problemy 

z bezpieczeństwem wskazują na wypracowanie w najbliższej przewidywanej 

przyszłości mieszanego modelu przetwarzania danych. Będą obszary, które 

się nadają do chmury i takie, które do chmury nie nadają się. 
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Dystrybutorzy mogą sprzedawać usługi cloud, gdyż są oni potrzebni 

i producentom, i resellerom, nawet w modelu, gdy przedmiotem 

sprzedaży jest coś niematerialnego. Ktoś musi wziąć na siebie ryzyko 

kredytowe czy kursowe, wyjaśnić klientowi, co kupuje i z jakimi 

ograniczeniami. Z każdym rynkiem technologicznym jest tak, że pojawia 

się innowator technologiczny, a potem naśladowcy. Ci naśladowcy 

muszą się czymś odróżnić od innowatora; zaczynają tworzyć własne 

wersje produktu, zdobywać udziały rynkowe. To wymaga posiadania 

lokalnych ośrodków kompetencyjnych, wsparcia, rozwoju kanałów 

sprzedaży. Co do konkretnych planów sprzedaży cloud - w naszej 

ofercie już mamy producentów świadczących usługi w takim modelu, 

np. F-Secure czy BlueCoat, ale zainteresowanie klientów z powodów, 

o których wspominałem, jest na razie umiarkowane. 

w kanale sprzedaży. Zdaniem analityków z For-
rester Research, model dystrybucji IT czekają 
w najbliższych latach przeobrażenia. Dziś dzia
łalność dystrybutorów polega przede wszystkim 
na wsparciu producentów. W przyszłości mają 
oni pełnić rolę dostawców usług dla kanału re-
sellerskiego. A nowe zadania przemeblują ich 
Portfolio. Obecnie dystrybutorzy specjalizują 
się w rozwiązaniach co najwyżej kilku vendo-
rów, a czasami tylko jednego. Wraz z ekspansją 
cloud computingu spektrum ich zainteresowań 
znacznie się poszerzy. Wiele wskazuje na to, że 
dystrybutorzy włączą do oferty usługi hostingu. 
Zresztą, to dzieje się już dziś. Usługi wirtual
nych serwerów, kolokacji i serwerów dedyko
wanych oferuje m.in. AB. Klient wybiera 

parametry, serwer wirtualny oraz czas trwania 
umowy. Dystrybutor zajmuje się realizacją za
mówienia. Natomiast użytkownik płaci, po
przez resellera, comiesięczna kwotę za usługę 
abonamentową. Pierwsze jaskółki już się poja
wiły, ale to jeszcze nie wiosna. Droga do chmur 
jest bardzo długa i najeżona przeszkodami; że
by je pokonać niezbędna jest współpraca 
wszystkich uczestników kanału sprzedaży. O ile 
technologia jest praktycznie gotowa, o tyle 
kwestie biznesowe budzą wiele kontrowersji. 
Nie można też zapominać o barierach psycho
logicznych czy prawnych. A pompowanie mar
ketingowego balona nie zapewni rynkowego 
sukcesu. O czym przekonał się boleśnie nie tyl
ko producent Segwaya. 
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