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Cloud computing 

jest cudownym 

rozwiązaniem, 

które przyniesie 

wszystkim korzyści. 

Tak przynajmniej brzmi 

wersja oficjalna. 

A jak będzie naprawdę? 

Sprzedaż usług 
cloud computingu 

nad Wista 
wygenerowała 

w ubiegłym roku 
36 mln USD 

ielkie koncerny od pewnego czasu z uporem 
maniaka lansują modę na cloud. Z raportu IDC, 
wykonanego na zlecenie Microsoftu, wynika, ze 
rozwój cloud computingu wygeneruje do 2015 
r. czternaście milionów nowych miejsc pracy. 
Część usługobiorców czerpie profity z modelu 
cloud, a co z podwykonawcami? Znajdą inne 
zlecenie, zmienią branżę, a może ustawią się po 
zasiłek dla bezrobotnych? W grze rynkowej 
oprócz zwycięzców są i przegrani. Co zrobić, 
aby nie znaleźć się w gronie zbędnych podwy
konawców? 

CLOUD COMPUTING 
NA CHŁODNO 
Najważniejsi gracze rynku IT, promując cloud 
computing, kreślą wizje nowego świata, w któ
rym wszyscy będą bogaci i szczęśliwi. Ale klienci 

ze spokojem przyglądają się rozwojowi wypad
ków, nie popadając w emocje. Co ciekawe, 
z większą rezerwą na chmurę patrzą mieszkańcy 
Starego Kontynentu. Analizy Gartnera pokazują, 
ze najszybciej rynek cloud computingu rośnie za 
oceanem. Decydują o tym dwa czynniki - dobry 
stan infrastruktury oraz wysoka akceptacja dla 
usług outsourcingu. Sprzedaż usług cloud com
putingu nad Wisłą wygenerowała w ubiegłym 
roku 36 mln USD. To kropla w morzu. Dla po
równania wartość rodzimego rynku IT w 201 I r. 
wyniosła 9,7 mld USD. Wątpliwości klientów po
dzielają również niektórzy producenci. 
- SaaS w modelu biznesowym to sprzedaż pro
gramu na raty. Dodajmy - na nieskończoną ilość 
rat. My robimy to od dawna - przyznaje Ja
rosław Szawlis, prezes firmy InSERT. 
Choć producent oprogramowania nie zamierza 
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Część przychodów wyparuje i trzeba będzie szukać nowych źródeł 
zarabków. Juz dziś można wskazać kilka obszarów pozwalając^^^ 
zrekompensować straty takich, jak ochrona danych w chmurze, integracja 
systemów wdrożonych u klienta z rozwiązaniami udostępnianymi 
w chmurze. Firmy mają czas, by przystosować się do nowych 
warunków. Trzeba trzymać rękę na pulsie, żeby nie znaleźć się 
w gronie niepotrzebnych podwykonawców. 

zamykać się nowe usługi. InSERT wprowadzi! ustugę e-
abonamentu, pozwalającą na pobieranie i instalowanie 
aktualizacji z programu bez płyt CD i bez wpisywania 
kodów aktywacyjnych. Wkrótce firma chce wprowa
dzić ustugę przechowywania danych w chmurze. 
Marcin Tułodziecki z firmy Platan nie spodziewa się 
w najbliższym czasie rewolucyjnych zmian na rynku IP 
PBX. - Tak jak trzymamy nadal na wewnętrznych ser
werach firmowych newralgiczne dane, tak samo 
uważamy, że warto mieć własny system telekomuni
kacyjny. Nie zamykamy się jednak na nowe technolo
gie, dostosowując do nich naszą ofertę - mówi. 
Czy rodzime firmy są ostoją konserwatyzmu? Nieko
niecznie. Podobnie myślą Azjaci. Synology, producent 
systemów NAS dla małych i średnich firm, wprowadza 
funkcjonalności pozwalające na wykorzystanie chmury. 
Ale wskazuje też na wady, które niesie ze sobą cloud 
computing. 
- Większość użytkowników będzie korzystać z modelu 

hybrydowego. Nasza rola polega na opracowaniu sys
temów, które pozwolą połączyć cyfrowe zasoby użyt
kowników. Publiczna chmura ma kilka słabych stron, 
a największą jest bezpieczeństwo. Pokazują to liczne 
przykłady, chociażby wpadka Dropbox - przyznaje 
Vic Hsu, CEO, Synology . 

POWOLNA EWOLUCJA 
Na polskim rynku funkcjonuje mnóstwo małych firm 
sprzedających systemy telekomunikacyjne, serwery czy 
macierze dyskowe. Jaki czeka ich los, kiedy gospodar
stwa domowe i przedsiębiorcy zamiast kupować 
urządzenia zaczną zamawiać usługi u operatorów? 
Marża uzyskana ze sprzedaży systemu to tylko część 
zarobków resellera. Do tego dochodzą przychody 
z instalacji i serwisu. Czy czeka ich katastrofa? Jak na 
razie mogą spać spokojnie. Nic nie wskazuje na to, że 
cloud computing zakłóci funkcjonowanie istniejących 
kanałów sprzedaży. Radykalne zmiany nie leżą w inte-

Marża 
uzyskana 
ze sprzedaży 
systemu to 
tylko część 
zarobków 
resellera. 
Do tego 
dochodzą 
przychody 
z instalacji 
i serwisu. 

Grzegorz Bartoszcze, 
dyrektor Azlan Polska 

Największymi beneficjentami nowego ładu w chmurze zostaną partnerzy, którzy 
rozumieją wyzwania biznesowe stojące przed ich klientami i już teraz dostarczają 
zintegrowania rozwiązania konkretnych potrzeb. Od kilku lat Azlan w Polsce przekonuje 
partnerów do budowania kompetencji w zakresie obsługi klienta kompleksowo, 
rozpoczynając od rozpoznania środowiska biznesowego klienta, analizy potrzeb az po 
przygotowanie optymalnego po względem kosztów i funkcjonalności rozwiązania 
obejmującego wszystkie potrzebne komponenty IT. Welu partnerów w taki sposób już 
pracuje ze swoimi odbiorcami i ta grupa najszybciej zareaguje na nowy sposób 
dostarczania IT w modelu usługowym. 
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Mariusz Kochański, 
dyrektor Działu Systemów Sieciowych, Veracomp 

Migracja w kierunku modelu cloud przekłada się na otwarcie nowych możliwości. 
Niektóre rozwiązania zostaną porzucone, ale można też zaproponować 
klientowi doradztwo i usługi w obszarze bezpieczeństwa i optymalizacji ruchu sieci WAN. 
Otworzy się szeroki rynek data center, gdzie obok instalacji vendorów zaistnieją centra 
resellerów, zwłaszcza że zgodnie z wymogami prawnymi dane osobowe obywateli muszą 
być przechowywane w kraju. Budowa kompleksowej, zgodnej ze standardami i wybranym 
oprogramowaniem infrastruktury przełoży się na konkretne zyski. 

• 

resie dystrybutorów czy integratorów. 
- Model sprzedaży w chmurze jest przy-

J ^ szłością od której nie należy uciekać, 
Jbw ale wpisać w plan rozwoju firmy. 

9 ^ P V Mamy kilka lat na to aby rynek 
* w> w Polsce dojrzał do tej kon

cepcji, to czas dla nas aby 
razem wypracować podwa
liny do budowy sprzedaży 
w nowym modelu.- tłuma
czy Grzegorz Bartoszcze 
z Azlan Polska. Tech Data 
posiada w swoim portfolio 

oprogramowanie Micro
softu sprzedawane w mo

kk delu SaaS oraz usługę 
udostępnienia środowiska tes

towego firmy IBM. Dystrybutor 
świadczy też usługi wsparcia dla 

partnerów w zakresie budowy chmur 
prywatnych w oparciu o rozwiązania Mic

rosoftu, IBM, HP, Cisco, Fujitsu Technology 
Solutions. AB, podobnie jak Tech Data, ofe
ruje usługi MS Online Services takie jak: 
Office 365, Intune i CRM Dynamics. Aczkol
wiek firma nie zamierza zmieniać na siłę przy
zwyczajeń przedsiębiorców, ograniczając się 
jedynie do spotkań z klientami podczas, któ
rych demonstruje możliwości aplikacji 
z chmury. Podobną filozofię wyznaje Vera-
comp. 

- Promocja wszelkich rozwiązań IT nie może 
przybierać formy sprzedaży za wszelka cenę, 
ponad dobrem klienta końcowego. Sku
teczna sprzedaż cloud wymaga pokazania 
klientowi rzeczywistych korzyści takiego 
wdrożenia w stosunku do modelu wyko
rzystującego tradycyjną infrastrukturę 
tłumaczy Mariusz Kochański z Veracompu. 
Rewolucji nie będzie tez w ABC Data. Zależy 
nam na tym, aby usługi były uzupełnieniem 
oferty. Przez najbliższy okres oba modele 

Piotr Cieślak, 
Oracle Fusion Middleware Sales Manager dla Polski, Ukrainy i Mołdawii 

Na zmianach spowodowanych adaptacją cloud computing powinni teoretycznie zyskać 
wszyscy. Klient nie ponosi kosztów wejścia, dostawcy sprzętu i oprogramowania poprzez 
nowy model mają dotarcie również do mniejszych klientów. Trudniej ma dostawca usług, 
który ponosi spore koszty inwestycji. W sumie najmniej powodów do radości mają hand
lowcy, ponieważ pomimo ogólnego wzrostu rynku, liczba kupujących może się zmniej
szać. Werze, że rynek ureguluje także i tę kwestię. Kiedy na początku lat 2000 Oracle 
wprowadzał wersję bazy danych SE One czy Express - myśleliśmy ze to juz koniec 
dużych projektów. Spodziewaliśmy się spadków sprzedaży, jednak po krótkim spowolnie
niu sprzedaż wróciła do stanu poprzedniego i ponownie zaczęła rosnąć. Tak samo należy 
podejść do idei chmury - na naszych oczach zaciera się relacja klient-dostawca, 
czy użytkownik-wtaściciel infrastruktury. 
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sprzedaży tradycyjny i skierowany na obsługę zapo
trzebowania na usługi cloud computing będą egzys
towały równolegle - mówi Paweł Markowski z ABC 
Data. W Action planują minimalną reorganizację. 
Dystrybutor pozyskał kilka kontaktów z dużymi data 
center i buduje ofertę łączoną dla serwerów Actina 
Solar. Action edukuje resellerów w zakresie cloud od 
ubiegłego roku. 
Czy dystrybutorzy, integratorzy, resellerzy mogą 
spowolnić wdrażanie usług cloud? To bardzo 
realny scenariusz, zwłaszcza w kontekście postawy 
klientów oraz nierozwiązanych do końca kwestii 
prawnych. Szybko rozwijająca się branża IT często 
stawia twórców prawa w trudnej sytuacji. Nie ina
czej jest w przypadku cloud computingu. Wielu 
klientów zadaje pytanie - co się stanie z moimi da

nymi, jeśli usługodawca zbankrutuje lub wejdzie 
w poważny konflikt z prawem? Przypadek Me-
gaupload pokazuje, że nie są to pytania bezza
sadne. Michał Grzegorzewski z Fujtsu uważa, że 
potrzeba jeszcze trochę czasu, zanim w Polsce 
model cloud zdobędzie odpowiednie zaufanie i na 
dobre zagości w ofercie resellerów i dystrybuto
rów. Zdaniem analityków z Forrester Research 
ewolucja w kanale sprzedaży przebiegać będzie w 
dwóch głównych kierunkach. Dystrybutorzy w 
przyszłości będą pełnić rolę dostawców usług dla 
kanału resellerskiego, powiększy się również ich 
Portfolio. Obecnie dystrybutorzy specjalizują siew 
rozwiązaniach co najwyżej kilku vendorów, a cza
sami tylko jednego. Cloud computing zmusi ich do 
rozszerzeni oferty. I 

1 
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dystrybutorzy, 
integratorzy, 
resellerzy 
mogą 
spowolnić 
wdrażanie 
usług cloud? 
To bardzo 
realny 
scenariusz, 
zwłaszcza 
w kontekście 
postawy 
klientów 
oraz nieroz
wiązanych 
do końca 
kwestii 
prawnych. 

Marcin Bogusz 
pełnomocnik Zarządu ds. zaawansowanych technologii, Action 

Kanał IT powinien przygotować się odpowiednio do zmian zachodzących w otoczeniu 
rynkowym. Centra Danych nie zbudują chmury z niczego. To im zamiast klientom 
ostatecznym trzeba sprzedać sprzęt do zbudowania infrastruktury, a następnie już wspól
nie z data center zaoferować moc obliczeniową, aplikacje lub maszynę wirtualną jako 
usługę. Wszystko w myśl zasady „nie muszę kupować browaru żeby napić się piwa". 
Browarem jest data center, dystrybutor jako dotychczasowy dostawca słodu i chmielu 
musi wprowadzić kegi do oferty, a reseller sprzedający cloud musi „przebranżowić się 
z hurtowni butelek na pub i sprzedawać piwo w kuflu nawet z dostawą do domu". Będą 
również tacy którzy sami zakupią chmiel i słód i zbudują prywatną chmurę w swojej firmie. 
W każdym razie ilość dostarczanych składników w całym procesie się nie zmienia. 

FOTO Andrzej Smoliński 
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