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VERACOMP 
przyszłość w wartości 

- Od kilku lat obserwujemy zmiany 
w modelu biznesowym firmy. Jako jedni 
z pierwszych zauważyliście zmiany 
w branży. Nowoczesna 
informatyka - dystrybucja - to już nie 
skrzynki i pudełka.... 

- Model dystrybucji Veracompu opiera się 
na dwóch filarach: doradztwie technicznym 
i biznesowym, już w 1996 r., kiedy 
rozpoczynaliśmy dystrybucję high-techowych 
produktów, stworzyliśmy bardzo wymagające, 
wewnętrzne standardy współpracy 
z partnerami. Bazowały one na wiedzy 
technicznej, wiedzy o produktach i trendach 
rynkowych, jednak prawdziwy przełom 
nastąpił wraz z rozwojem u nas doradztwa 
biznesowego. Zauważyliśmy, że 
najkorzystniejsze relacje partnerzy budują ze 
swoimi odbiorcami w oparciu o uczciwe, 
szczere i otwarte zaangażowanie 
w długoterminowy sukces swoich klientów, 
bez względu na to, czy prowadzi to 
bezpośrednio do sprzedaży, czy nie. W tym 
duchu zaczęliśmy budować wiedzę 
biznesową, która dziś służy doradzaniu 
naszym partnerom, w jaki sposób rozwiązania 
IT z oferty Veracompu wspierają modele 
biznesowe ich klientów-użytkowników 
końcowych, lub realizują ich cele strategiczne. 
Działalność ta jest wartościowa w wielu 
wymiarach. Przez uświadamianie 
użytkownikom nieznanych im zastosowań IT 
budujemy nowe rynki. Przedsiębiorstwa 
i instytucje zakupiwszy sprzęt, który 
faktycznie jest im potrzebny, osiągają 
zamierzone cele, przez co chętniej realizują 
kolejne inwestycje w teleinformatykę. 
Najczęściej ponownie zwracają się 
do dostawców, którym ufają. Partnerzy 
i Veracomp zarabiają na transakcjach, które 
nie miałyby miejsca, gdyby tego procesu nie 
było. Pamiętajmy, że rola doradztwa 
biznesowego dodatkowo wzrośnie 
po upowszechnieniu się cloud computingu. 

- Na jakich działaniach będziecie 
koncentrowali się w 2012 roku? 
- Planujemy rozwój w trzech obszarach. 
Pierwszy to usługi profesjonalne dla nowo 
wprowadzanych technologii. Brak na rynku 
kompetencji w tym zakresie postrzegamy 
jako istotną barierę wzrostu sprzedaży. 
Przy czym usługi oferowane przez Veracomp 
są wykorzystywane przez naszych partnerów 
do momentu zbudowania ich własnych 
kompetencji lub uzyskania odpowiednich 
certyfikatów. Widzimy, że wspólna realizacja 
projektów w początkowej fazie 
wprowadzania produktów na rynek często 
jest przekonującym czynnikiem 

do inwestycji we własne kadry. W dalszym 
ciągu będziemy kontynuować ekspansję 
w Środkowo-Wschodniej Europie, chcemy 
być bezpośrednio obecni we wszystkich 
większych krajach regionu. Trzecim 
celem - zgodnie z naszą strategią - jest 
pozycja lidera w doradztwie technicznym 
i biznesowym. 

- Z tego, co Pan mówi, wnioskuję, że 
Waszymi partnerami są przede 
wszystkim integratorzy. 
- Resellerzy różnej wielkości - wśród 
partnerów są zarówno firmy dwuosobowe, 
jak i liderzy rynku integracji, jesteśmy 
dobrym dostawcą dla firm, które 
systematycznie podążają za zmieniającymi 
się oczekiwaniami użytkowników, nie 
stronią od nowości technologicznych, budują 
rynki i konsekwentnie podnoszą swoje 
kompetencje w wybranych, strategicznych 
dla siebie obszarach. 
- Firma Veracomp przez ostatnie 20 lat 
wypromowała wiele nowych 
technologii - które, Pana zdaniem, były 
przełomowe dla firmy? 
- Faktycznie, kojarzeni jesteśmy 
z wprowadzaniem nowych rozwiązań 
na rynek i dalej to efektywnie robimy. 
Historia zaczęła się w 1993 r., jako jedni 

z pierwszych rozpoczęliśmy dystrybucję 
modemów konsumenckich, szczęśliwie 
trafiliśmy wówczas na eksplozję 
zainteresowania rodzącą się Giełdą Papierów 
Wartościowych, która dopiero co 
uruchomiła elektroniczne BBS-y 
do ściągania notowań. Wtedy co piąty 
dorosły Polak interesował się giełdą, 
zaowocowało to gwałtownym wzrostem 
popytu. W 1996 r. jako pierwsi w kraju 
oferowaliśmy urządzenia dostępowe 
USRobotics. Dwa lata później byliśmy 
pionierem, a następnie przez długi czas 
liderem w dostawach sprzętu DSL. 
Na początku minionej dekady 
wypromowaliśmy w Polsce łącza radiowe. 
Kilka lat temu odkryliśmy dla rynku 
i upowszechniliśmy w regionie UTM 
Fortineta, dziś mamy największą w Polsce 
bazę użytkowników końcowych, 
wykorzystujących produkty bezpieczeństwa. 
Rozpropagowaliśmy korzyści wynikające 
z użytkowania wideokonferencji, teraz 
jesteśmy dostawcą o największych udziałach 
rynkowych w Polsce. Byliśmy też pionierem 
w oferowaniu Ethernetu dla sieci 
osiedlowych, obecnie większość z nich 
pracuje na produktach z naszej oferty. 
Można te przykłady mnożyć, dla nas jednak 
zawsze ważna była możliwość wpływania 
na przyszłość rynku i współpraca w tym 
zakresie z partnerami. 

- Czy, według Pana, cloud computing 
zrewolucjonizuje sposób wykorzystania 
informatyki? 
- Cloud computing jest ogromną szansą dla 
zaistnienia IT w obszarach, w których 
dotychczas rozwiązania teleinformatyczne 
były zbyt drogie albo zbyt skomplikowane 
dla użytkowników końcowych. Jest również 
okazją dla resellerów do umocnienia swojej 
pozycji na rynku poprzez szybsze od innych 
przyjęcie modelu działania opartego 
na chmurze, wykorzystanie niższych 
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kosztów działania oraz łatwej 
skalowalności - dwóch największych jej 
zalet. Chmura jest atrakcyjna zarówno dla 
przeciętnego Kowalskiego, jak i dużej 
korporacji. 

- Ale tak naprawdę użytkownik 
indywidualny korzysta z chmury od kilku 
lat. 

- Tak, jako koncepcja została wymyślona już 
w 1997 r. Dziś proces jej upowszechniania 
w B2C jest zdecydowanie szybszy niż wśród 
przedsiębiorstw czy instytucji, liderami są tu 
Google i Microsoft. Należy jednak pamiętać, 
że rozwój chmury w określonych 
zastosowaniach B2B jest tylko kwestią czasu. 
-Jakie bariery widzi Pan 
w upowszechnianiu się chmury na rynku, 
np. korporacyjnym? 

- Mamy do czynienia z trzema głównymi 
ograniczeniami: mentalnym - przekazywania 
najważniejszego dziś aktywa, jakim jest 
informacja osobom trzecim; standaryzacją 
produktów, czyli wzajemnym 
rozumieniem się dostawców i odbiorców 

w zakresie definicji produktów oraz 
aspektami prawnymi, np. dotyczącymi 
wynoszenia baz osobowych poza granice 
kraju. Ponadto, w działalnościach, gdzie IT 
jest jednym z elementów budowania 
przewagi konkurencyjnej na rynku, firmy 
mniej chętnie będą wyzbywać się 
bezpośredniej kontroli nad swoim głównym 
orężem. Warto też pamiętać, że wielu usług 
po prostu nie da się przenieść do chmury 
albo jest to nieopłacalne. Z powyższych 
przyczyn obecna działalność intergratorów 
będzie się dalej dobrze rozwijać, natomiast 
obok niej pojawią się nowe modele, oparte 
na doradztwie biznesowym oraz konsultingu 
i integracji nowej formy usług. 

- Co dostawca o takich kompetencjach 
i doświadczeniu, jak Veracomp, proponuje 
swoim partnerom i jakie działania w tym 
obszarze będą podejmowane na rynku? 
- Warto przyjrzeć się temu, jakie szanse 
pojawiają się na rynku, kiedy mówimy 
o cloud computingu. Najprostszą 
koncepcyjnie możliwością, ale jednocześnie 
najdroższą, jest wykorzystanie rodzącej się 
powszechności outsourcingu 
do samodzielnego świadczenia 
podstawowych usług przetwarzania 
i przechowywania danych. Druga, to 
wykorzystanie chmury do tworzenia 
produktów bardziej złożonych, nie 
inwestując w infrastrukturę, płacąc tylko 
za to, co się wykorzysta. Można wówczas 
śmiało koncentrować się na doskonaleniu 

PO UPOWSZECHNIENIU SIĘ 

CLOUD COMPUTINGU, 

DLA PEWNEGO SEGMENTU 

RYNKU ZMNIEJSZY SIĘ ROLA 

INTEGRACJI 

APLIKACYJNO-SYSTEMOWEJ, 

NA RZECZ ZUPEŁNIE NOWEJ 

WARTOŚCI, KTÓRĄ BUDUJEMY 

WSPÓLNIE Z PARTNERAMI -

DORADZTWA BIZNESOWEGO. 

oferty, a nie na negocjacjach z bankami 
w poszukiwaniu kapitału; dodatkowo, 
praktycznie do zera redukuje się inwestycję 
początkową, a można od razu konkurować 
z największymi. Trzecia, zupełnie nowa 
możliwość, to budowanie swojej wartości 

na rynku jako doradca biznesowy, 
a w miejsce integracji sprzętowej 
i aplikacyjnej świadczenie konsultingu 
i integracji usługowej na bazie dostępnej 
oferty cloud computingu. 
Rolą Veracompu przy upowszechnianiu 
się chmury jest tworzenie oferty 
najlepszych, sprawdzonych 
i zestandaryzowanych usług, edukacja 
partnerów, jak korzystać z nowych 
możliwości rynkowych oraz wspólna 
budowa - naszym zdaniem, 
najważniejszej w przyszłości wartości dla 
użytkowników końcowych - doradztwa 
biznesowego w zakresie IT. 
- W2010 roku wzrost Waszych 
przychodów wynosił 34 proc, 
osiągając poziom 390 mln zl. Był to 
najlepszy wynik w ciągu ostatnich 
20 lat. Jak zakończył się 2011 rok? 
- W 2011 roku przychody Veracompu 
wzrosły o 16 proc, przekroczyliśmy 
w Polsce 450 mln zł. Najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na rozwój 
sprzedaży było wspólne z partnerami 
upowszechnianie technologii 
innowacyjnych. Owocna była praca 
nad modelami działania użytkowników 
końcowych, wręcz konkretnymi firmami, 
aby wykazać, jak trafne inwestycje 
teleinformatyczne mogą pozytywnie 
wpłynąć na różne aspekty ich 
funkcjonowania oraz pozycję rynkową. 

- Wiem, że trudno wróżyć z fusów, ale 
spróbujmy: za kilka lat czeka Was 
kolejna rocznica - 25 lat. Jak, według 
Pana, w 2017 r. będzie wyglądał 
Veracomp? 

- Dla nas jest to przygoda życia. Ja 
osobiście marzę o tym, aby rozwój 
informatyki nigdy się nie zakończył 
i miał, tak jak dotychczas, rosnący wpływ 
na otaczający nas świat. Chcemy, aby 
Veracomp w przyszłości był szczupłą, 
uczącą się organizacją, w której dobrze 
będą działały wszystkie zasady rozwoju 
nowoczesnej firmy, takie jak 
decentralizacja odpowiedzialności, brak 
rozbudowanej hierarchii i struktur. 
Powinna nam towarzyszyć duża 
innowacyjność i elastyczność w działaniu. 
Praca na poszczególnych stanowiskach 
ma przebiegać, tak jak teraz, w duchu 
dwóch wartości: wolności 
i odpowiedzialności. Firma, obok 
osiągania swoich celów gospodarczych, 
ma dawać pracownikom możliwości 
rozwoju i atrakcyjne warunki pracy. 
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