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Wideokonferencja 
- powrót do przeszłości 
Z rynkiem systemów wideokonferencyjnych jest jak 
z rollercoasterem. Niestety, w ostatnim czasie bardzo szybko 
zjeżdża w dół. 

Producenci systemów wideokonfe
rencyjnych wiązali duże nadzieje 
z nadejściem nowej ery IT. Przez 

długi czas sen z ich powiek spędzały hor
rendalne koszty przesyłania danych w sie
ciach ISDN. To sprawiało, że wielu 
potencjalnych klientów nie było stać 
na korzystanie z usługi przesyłania obra
zu. Ale wraz z rosnącą popularnością In
ternetu i spadającymi cenami łączy 
problem zniknął. Stopniały też ceny urzą

dzeń i infrastruktury potrzebnej do zesta
wiania wideokonferencj i. Do pracy 
przystąpili handlowcy, prezentując zesta
wienia oraz kalkulatory wyliczające 
oszczędności wynikające z ograniczenia 
podróży. Jednocześnie pojawiły się wyniki 
badań pokazujące negatywny wpływ służ
bowych eskapad na psychikę menedże
rów. Ruszyła też ostra promocja systemów 
telepresence oferujących niemal perfek
cyjną jakość. Przekazywany obraz sprawia 

wrażenie, że uczestnik wideokonferencji, 
przebywający w odległej lokalizacji, znaj
duje się kilka metrów od nas. 
Biznes połknął haczyk. Zestawy wideo-
konferencyjne przestały być wyłącznie 
atrybutem bogatych korporacji i instytu
cji, trafiając do średnich i dużych firm. Ry
nek wideokonferencyjny jawił się niczym 
eldorado. W biznes zaangażowało się na
wet Cisco, przejmując w 2009 r. Tandber-
ga. Lider rynku produktów sieciowych 
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Możliwości, jakie daje oferta urządzeń spotykanych obecnie 

na rynku, są ogromne. Należy tu wymienić pracę z terminalami, 

które komunikują się wprost ze Skypea, są porównywalnej jako

ści, charakteryzuje je również przystępna cena. Gwarantowane 

jest bezpieczeństwo i szyfrowanie transmisji. 

Inna grupa urządzeń pozwala na pełną integrację z platformą Microsoft Lync. Cechuje je 

pełna transparentność w komunikacji zarówno audio, jak i wideo, mobilność i dostęp 

do aplikacji w każdym miejscu, a jedynym ograniczeniem staje się zasięg Internetu. 

Z kolei telepresence to najwyższa jakość High Definition, wygoda i komfort czasem wie

logodzinnej pracy przez systemy wideokonferencyjne. 

zapłacił 3,4 mld dol. za największego pro
ducenta systemów wideokonferencyj-
nych. Nieco mniej mówiło się o transakcji 
firmy Logitech. Znany producent myszek 
i kamer internetowych zapłacił 405 mln 
dol. za LifeSize, obiecującego producenta 
systemów wideokonferencyjnych. Vendo-
rzy liczyli na wielkie żniwa. Na początku 
szło im całkiem nieźle, ale w ostatnich 
dwóch latach pola najwyraźniej nie obro
dziły. 

JEST ŹLE. NIE BĘDZIE LEPIEJ? 
Trzeci kwartał 2013 r. był bardzo słaby dla 
producentów dedykowanych systemów 
wideokonferencyjnych. Według da
nych IDC, sprzedaż systemów wideokon
ferencyjnych oraz telepresence stopniała 
0 blisko 10 proc. w porównaniu z analogicz
nym okresem poprzedniego roku. Do kas 
producentów w badanym okresie wpłynę
ło łącznie 576 mln dol. Straty ponieśli naj
ważniejsi gracze. Cisco musiało pogodzić 
się z prawie 8-procentowym spadkiem 
sprzedaży w porównaniu z analogicznym 
okresem 2012 r., zaś przychody firmy Poly-
com stopniały o 14 proc. W trzecim kwar
tale 2013 r. Cisco kontrolowało 
45 proc. rynku, natomiast do Polycomu na
leżało 24 proc. Czy istnieje szansa, że 
wkrótce rollercoaster wystrzeli w górę? To 
mało realny scenariusz, choć nadzieja 
umiera ostatnia. Analitycy widzą pewną 
szansę, licząc na dalszy wzrost popularno
ści systemów zunifikowanej komunika
cji. - Coraz więcej użytkowników korzysta 
z wideokonferencji na desktopach czy mo
bilnych urządzeniach - przyznaje Petrjiro-
vsky z IDC. Rafał Herman, dyrektor 
sprzedaży produktów Creative na Polskę, 
zwraca uwagę na fakt, iż nabywcami kamer 
internetowych nie są już wyłącznie użyt
kownicy domowi. - Od pewnego czasu do
strzegamy rosnące zainteresowanie 
urządzeniami ze strony małych i średnich 
firm. Przedsiębiorcy przekonują się, że nie 
trzeba inwestować w drogie systemy wide
okonferencyjne. Wybierają nieporówny
walnie tańszą alternatywę w postaci dobrej 
klasy kamery HD. Poza wysokiej klasy ob
razem, urządzenie oferuje czysty dźwięk. 
Produkty Creative mają wbudowany mi
krofon z układem redukcji szumów, elimi
nującym wszelkie zakłócenia - tłumaczy 
Rafał Herman. 
Powyższe wypowiedzi nie wróżą dobrze 
dostawcom zaawansowanych rozwiązań. 
Nie trzeba wsiadać do Ferrari, żeby szybko 
1 bezpiecznie dojechać z Warszawy do Ber
lina, wystarczy chociażby Volkswagen Pas

sat. Podobnie jest z wideokonferencją. 
Przedsiębiorcy nie inwestują w zaawanso
wane systemy wideokonferencyjne, lecz 
wybierają tańszą alternatywę, co nikogo nie 
powinno dziwić. Zauważalny jest wzrost 
rozwiązań wideo oferowanych w ramach 
systemów 1P PBX. Czym różnią się dedy
kowane systemy wideokonferencyjne od IP 
PBX? W pierwszym przypadku mamy 
do czynienia z systemami telepresence, za
awansowanymi terminalami opracowany
mi z myślą o menedżerach wyższego 
szczebla, profesjonalnym zestawami, itp. 
Natomiast systemy IP PBX współpracują 
z prostymi wideotelefonami czy systemami 
zunifikowanej komunikacji. Klasycznym 
przykładem jest najnowsza wersja systemu 
Lync firmy Microsoft. Oprogramowanie 
umożliwia zestawianie wideokonferencji 
HD w rozdzielczości io8op. Co więcej, inte
gracja systemu z komunikatorem Skype 
umożliwia łączenie się z każdym użytkow
nikiem aplikacji, a więc milionami ludzi 
z całego świata. 

CZARNE CHMURY 
NAD TELEPRESENCE? 

Wiele wskazuje na to, że motorem napę
dowym wideokomunikacji będzie cloud 
computing. Warto zwrócić uwagę, że 
przez długi czas najpopularniejszą apli
kacją sprzedawaną w modelu SaaS (opro
gramowanie jako serwis) pozostawał 
CRM. Jednak od niedawna prymat w tej 
kategorii dzierży oprogramowanie do ko
munikacji i kolaboracji. Gartner oraz De
loitte przewidują, że przychody ze 

sprzedaży aplikacji w formie usługi przy
niosą około 5 mld dol. Swojego rodzaju 
ciekawostką jest, iż około 70 proc. 
wszystkich przychodów pochodzących 
ze sprzedaży oprogramowania do komu
nikacji oraz współpracy należy do roz
wiązań oferowanych w chmurze. Trudno 
liczyć na to, że rosnąca popularność tego 
typu usług zwiększy popyt na zaawanso
wane zestawy wideokonferencyjne. 
Większość użytkowników zadowoli 
wideokomunikacja prowadzona za po
średnictwem desktopu, tabletu czy 
smartfona. Czy to oznacza, że dedykowa
ne rozwiązania znikną z rynku? Niezupeł
nie. - Osoby spędzające przy terminalu 
wideo kilka godzin dziennie, zaczynają 
dostrzegać różnicę między systemami 
mniej i bardziej zaawansowanymi. Roz
wiązania z wyższej półki oferują wysoką 
rozdzielczość HD, możliwość oglądania 
rozmówcy w naturalnych rozmiarach, 
błyskawiczne zestawienia konferencji 
za pomocą jednego guzika, zapisu spotka
nia - tłumaczy Arkadiusz Możdżeń 
z Nextiraone Polska. 
Wiele wskazuje na to, że dedykowane 
systemy wideokonferencji pozostaną do
meną wielkich korporacji, celebrytów, in
stytucji rządowych oraz szpitali. Choć 
przez chwilę wydawało się, że uda im się 
wyjść z niszy. Internet, który miał być 
motorem napędowym tego segmentu 
rynku, okazał się zdradliwy, otwierając 
furtkę tańszym rozwiązaniom. 
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