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Chociaż na firmy z sektora MSP 

przypada stosunkowo niewielka część 

ogólnej sprzedaży pamięci masowych 

NAS, to jednak właśnie w tym 

segmencie rynku przewidywane są 

największe wzrosty w najbliższym czasie 

MSP 
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yklicznie publikowane raporty niezależnych instytucji 
badawczych wykazują stały rozwój rynku pamięci 
masowych NAS. Przykładowo, z ubie- gtorocz-
nego zestawienia firmy In-Stat, wynika m.in., że 
tego typu urządzeń używa już ponad 57 proc. 
małych i średnich przedsiębiorstw, a obroty na glo
balnym rynku tych pamięci będą dalej rosnąć i w 
2015 r. przekroczą 2 mld dolarów. Prawie 85proc. 
tych obrotów przypadnie na Amerykę Północną i 
Europę. 

Choć nie mamy szczegółowych danych do
tyczących naszego kraju, to dobrą koniunkturę po
twierdza m.in. Robert Grzyb, National Key 

Account Manager Poland lomega, mówiąc, że 
sprzedaż pamięci masowych w jego przedsiębior
stwie rośnie dynamicznie i praktycznie nieprzerwa
nie od 2009 r. - W pierwszym kwartale 2012 r. 
mimo dość słabej kondycji całego rynku odnoto
waliśmy wzrost wartości sprzedaży w stosunku do 
tego samego okresu roku poprzedniego o ponad 
50 proc. W pierwszym kwartale bieżącego roku 
blisko 70 proc. sprzedaży naszych urządzeń stano-
wity rozwiązania dla MSP. To bardzo stabilny 
wskaźnik, który znajdował się na podobnym po
ziomie również w roku 201 I - podkreśla. 
Wzrost lub przynajmniej utrzymanie dotychczaso-
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Renata Krajewska, 
Product Manager, Veracomp 

Od 201 I roku odnotowu
jemy stały wzrost sprzedaży 
pamięci NAS, a badania rynkowe 
wskazują, że w ciągu kilku najbliższych 
lat, ta tendencja powinna nadal się utrzymać. 
Rosnąca popularność tego typu urządzeń najlepiej widoczna jest 
w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Klienci kupując serwer 
NAS otrzymują pamięć masową, którą wystarczy podłączyć do sieci 
Ethernet, by optymalnie wykorzystać posiadane zasoby danych. Ponadto 
NAS pozostaje jednym z najmniej kosztownych i prostych w zarządzaniu 
urządzeń do konsolidacji danych pomiędzy użytkownikami pracującymi 
na różnych platformach. 

wych poziomów sprzedaży sygnalizują 
także inni producenci i dys- trybutorzy. -
Zapotrzebowanie na serwery NAS syste
matycznie rośnie, bo każdy z nas generuje 
i przechowuje coraz więcej elektronicznych 
danych - mówi Paweł Premicz, prezes za
rządu firmy EPA Systemy, która w minio

nym roku, także zanotowała wyraźny 
wzrost sprzedaży. - Rynek NAS będzie się 
dalej stabilnie rozwijał ponieważ nie ma 
innej możliwości przechowywania oraz ar
chiwizacji rosnącej ilości danych, jak syste
matyczne powiększanie zasobów pamięci 
dyskowych - dodaje. 

PREFERENCJE KLIENTÓW 
Jak mówi Renata Krajewska, Product Mana
ger z firmy Veracomp, w segmencie małych 
i średnich przedsiębiorstw najbardziej popu
larne są urządzenia 2 - i 4 - kieszeniowe w 
wersji desktop oraz mniejsze serwery do 
zabudowy w szafie. Oferują one nie tylko ty-
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Paweł Premicz, 
prezes zarządu EPA Systemy 

Rozwijający się rynek cloud sto
rage naszym zdaniem zupełnie nie 
stanowi zagrożenia dla pamięci masowych. Przyczyn jest wiele, 
a do najważniejszych zaliczyłbym przepustowości łącz 
internetowych oraz bezpieczeństwo i ograniczone zaufanie do 
firm zewnętrznych. Obecne urządzenia NAS oferują prędkość 
transmisji w sieci lokalnej rzędu 100-300MB/s, a takich szybkości 
w technologiach cloud nie uzyskamy. Dodatkowo usługom 
w chmurze cały czas towarzyszy strach przed powierzeniem 
danych biznesowych innym podmiotom. Wiele branż jest nawet 
prawnie ograniczonych co do możliwości przechowywania 
danych poza granicami kraju lub nawet poza siedzibą firmy. 

powo biznesowe możliwości, jak obsługa 
iSCSI, deduplikacja, wbudowany serwer baz 
danych czy serwer FTP, ale również bogate 
funkcje multimedialne. 
Z kolei średnie i duże przedsiębiorstwa, 
które potrzebują serwerów z wielordzenio-
wym, mocnym procesorem oraz chcą za
bezpieczać dane na wielu poziomach RAID, 
mając do dyspozycji do kilkudziesięciu tera
bajtów pojemności, wybierają wydajne, 
wielokieszeniowe urządzenia montowane 
w szafie. - Wielu klientów oczekuje również 
możliwości rozbudowy w przyszłości posia
danego rozwiązania NAS czy wyposażenia 
go w kontroler sprzętowy - podkreśla Re
nata Krajewska. 

Robert Kulasiński, VAR Account Manager 
z Netgear dodaje, że dla klienta bizneso
wego mniej ważne są walory estetyczne in
terfejsu, a dużo częściej zwracają uwagą na 
prostotę użytkowania oraz jakość wykonania 
poszczególnych rozwiązań. - Oczywiście 
nie bez znaczenia jest też wydajność 
urządzeń i to jest zaraz po jakości wykonania 
najważniejszy wyznacznik dla klienta - uzu
pełnia. 

RÓŻNORODNE WYMAGANIA 
Nowoczesne serwery NAS mogą realizo
wać wiele funkcji, a klienci wybierają oczy
wiście to, co jest im najbardziej 
potrzebne. - Dla użytkownika serwera 
plików przy wyborze sprzętu ważna jest 
pojemność, możliwość ochrony danych 
i dostosowana do jego wymagań funkcjo
nalność - wyjaśnia Renata Krajewska z Ve-

Nowoczesne serwery 

NAS mogą realizować 

wiele funkcji, a klienci 

wybierają oczywiście 

to, co jest im 

najbardziej potrzebne. 

- Dla użytkownika 

serwera plików przy 

wyborze sprzętu 

ważna jest pojemność, 

możliwość ochrony 

danych i dostosowana 

do jego wymagań 

funkcjonalność 

racompu. Czasem istotne są również 
opcje backupu, replikacji, deduplikacji czy 
zastosowań NAS w monitoringu. Większe 
firmy wymagają serwerów, które będą 
również działać w środowisku wirtualiza
cji. Znaczne możliwości zastosowań oraz 
proste zarządzanie w przypadku pamięci 
NAS spełniają zapotrzebowanie klientów 
na scentralizowane urządzenie do 
współdzielenia i ochrony danych. 
Grzegorz Całun, Pre-Sales Engineer w D-
Link Polska dodaje, ze głównym czynni
kiem decydującym o wyborze sprzętu jest 
jednak cena, a spośród cech funkcjonal
nych szczególnie istotna jest współpraca 
z kompatybilnymi dyskami oraz obsługa 
najnowszych standardów technologii sie
ciowych. - Firmy kupujące sieciowe 
urządzenia magazynowania danych zwra
cają też uwagę na gwarancję, serwis 
i obsługę wsparcia technicznego - za
uważa. 

Znaczenie pomocy serwisowej podkreśla 
także Robert Grzyb z lomegi. - Przy rela
tywnie zbliżonych parametrach technicz
nych urządzeń czołowych graczy 
rynkowych coraz większe znaczenie 
klienci przywiązują do wsparcia technicz
nego producenta. Resellerzy sprzedający 
rozwiązania lomega podkreślają, jak 
ważnym elementem jest 3- lub nawet 5-
letnia gwarancja producenta na urządzenie 
łącznie z dyskami; pomoc polskojęzycz
nego centrum wsparcia technicznego oraz 
możliwość szybkiej wymiany uszkodzo
nego urządzenia bezpośrednio przez pro
ducenta - wylicza. 
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Gwałtownie rosnąca 
popularność usług 
w chmurze może 
budzić pewne obawy 
na temat tego, 
czy rozwój cloud 
storage nie wpłynie 
negatywnie na rynek 
pamięci masowych 

CZARNE CHMURY? 
Gwałtownie rosnąca popularność usług w chmurze może budzić 
pewne obawy na temat tego, czy rozwój cloud storage nie wpłynie 
negatywnie na rynek pamięci masowych. Większość zapytanych 
przez nas producentów i dystrybutorów nie widzi jednak zagrożenia 
z tej strony. Grzegorz Całun z D-Linka twierdzi, ze backup w chmu
rze i pamięci NAS to dwa alternatywne rozwiązania magazynowania 
danych, które będą rozwijać się równolegle. - Przechowywanie da
nych w chmurze jest jedną z możliwych opcji, jednak wiele firm woli 
trzymać je na własnych dyskach i we własnej sieci - podkreśla. 
Wydaje się więc, że rozwiązania cloud storage i NAS nie konku
rują ze sobą, a raczej wzajemnie się uzupełniają. Zwłaszcza, że 
wielu producentów serwerów plików udostępnia możliwość ma

gazynowania danych w chmurze na serwerach wewnętrznych 
dostawców lub pozwala tworzyć wewnętrzną chmurę bez do
datkowych optat. - Nasze macierze już w tej chwili oferują ustugi 
hybryd cloud oraz zarządzanie przy wykorzystaniu usług opratych 
na chmurze, więc wszystko wskazuje na to, że te rozwiązania 
będą się w dalszym ciągu integrowały z usługami w chmurze 
i zwiększały swoje możliwości - przewiduje Robert Kulasiński 
z Netgear. Niezagrożoną pozycję NAS potwierdzają także 
zeszłoroczne badania przeprowadzone przez firmę analityczną 
In-Stat, z których wynika, że siedem na dziesięć firm z sektora 
MSP, które zdecydowały się korzystanie z przechowywania da
nych w chmurze, ma także własne pamięci NAS i raczej nie za
mierza z nich rezygnować. I 

Robert Grzyb, 
National Key Account Manager Poland IOMEGA 

Coraz większą uwagę klienci przywiązują do rozwiązań typu cloud oferowa
nych dodatkowo przez producenta. Musi to być rozwiązanie łatwe w za
rządzaniu, zapewniające bezpieczny transfer oraz elastyczność implementacji. 
Caty czas klienci bardzo niechętnie dopłacają za możliwość korzystania z tego 
typu opcji, co jest, naszym zdaniem, jednym z powodów stałego wzrostu za
interesowania technologią IOMEGA Personal Cloud, która dla użytkowników 
naszych urządzeń jest dostępna bez jakichkolwiek optat. 
Poza tym powodów, dla których firmy preferują NAS jest wiele, a większość 
z nich skupia się na dwóch osiach: ograniczeń infrastrukturalnych oraz proble
mów z bezpieczeństwem; włączając także kwestie związane ze złożonością i 
brakiem jasności polskiego prawa dotyczącego przechowywania danych 
wrażliwych. Całkowita migracja do chmury nie zawsze jest również po prostu 
opłacalna dla firmy, bo nie zawsze przynosi wymierne korzyści. Tym samym 
w przypadku firm SMB nie spodziewam się gwałtownej rewolucji. 
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