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W korporacjach najczęściej używany sprzęt do odbioru obrazu to monitory, 
projektory i czasem również TV. 

N
ajczęściej nabywanymi przez firmy 
monitorami są te o przekątnej 
ekranu 20 oraz 22 cale. Dla 

pracowników korporacji nabywających monitory 
znacznie bardziej niż dla użytkowników 
domowych liczą się pewne określone cechy, 
takie jak niskie zużycie energii, bezawaryjność, 
a w drugiej kolejności szybki i bezproblemowy 
serwis. Bezawaryjność jest szczególnie ważna 
na stanowiskach menedżerskich, jak również 
kontrolujących procesy produkcyjne czy 
technologiczne. Każda przerwa w pracy to straty 
finansowe lub zagrożenie zakłóceniami 
przebiegu procesów produkcyjnych, np. 
w energetyce, w przemyśle paliw płynnych. 
Coraz częściej kupuje się monitory 
w formacie 16:9 zamiast i6ao. Format 16:9 został 
zaadaptowany do monitorów komputerowych 
z telewizji. Sukces tego standardu wydaje się 

nieuchronny. - Obecnie mamy w ofercie już 
tylko 2 modele i6ao, a pozostałe 30 modeli mają 
już proporcje 16:9. Powodem jest dominująca 
i stająca się standardem, podstawowa 
rozdzielczość Fuli HD, czyli 1920x1080 - mówi 
Jurand Gołębiowski, LCD displays manager 
w BenQ Polska. Stosowana w ekranach 16:9 
rozdzielczość 1920x1080 pikseli (Fuli HD) daje 
w rzeczywistości większą powierzchnię roboczą 
niż rozdzielczość 1680x1050 pikseli, z jaką 
pracują monitory o wymiarze i6ao 
(odpowiednio 2 mln i 1,8 mln punktów). 
Dodatkowym, z punktu widzenia producentów, 
atutem ekranów 16:9 są niższe koszty 
wytwarzania. To pozwala obniżyć cenę 
sprzedaży do użytkownika końcowego, a tym 
samym zwiększyć popyt na urządzenia. Coraz 
więcej jest na rynku monitorów dotykowych. 
Masowa popularność smartfonów oraz rosnące 

powodzenie tabletów spopularyzowały ten tryb 
komunikacji z urządzeniem elektronicznym. 
Na początku ich klientami będą głównie 
instytucje związane z edukacją, usługami, 
szpitale, biblioteki oraz firmy handlowe 
obsługujące klientów detalicznych. Trendem 
na rynku monitorów, który stopniowo zyskuje 
na sile, jest rozwój technologii wyświetlania 
obrazu LED 3D. Równie ważna, jak jakość 
obrazu, jest w tej technologii oszczędność 
energii, np. wygaszanie obrazu przy użyciu 
sensora ruchu, gdy nikt nie znajduje się 
przed monitorem. 
W 20U r. sprzedaż monitorów spadła, czego 
przyczyną jest wzrastająca popularność 
laptopów, które mają swój własny monitor. 
Jednak tendencja ta może się odwrócić. Jak 
przewidują dostawcy, w dalszej perspektywie 
nabywcy laptopów będą wyposażać swoje 
stanowiska pracy w dodatkowe monitory, także 
w firmach. 

PROJEKTORY 
- POKAZUJEMY OBRAZY 

Projektory biznesowe dzielą się na dwie 
najpopularniejsze wśród użytkowników 
grupy - niedrogie, kompaktowe modele 
poniżej 3 tys. zl (2-2,5 tys- lumenów) oraz 
droższe (powyżej 3 tys. zł). Dla pierwszej grupy 
liczy się głównie jakość obrazu, dla tej drugiej 
również koszty eksploatacji oraz rozbudowane 
funkcje sieciowe. - Co prawda, choć widać 
rosnącą świadomość użytkowników, czyli 
dopytywanie się o różne parametry, gniazda, 
zarządzanie projektorem przez sieć czy 
bezprzewodową transmisję obrazu, to i tak 
bardzo ważna, a często najważniejsza jest cena. 
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Nadal gros sprzedaży to urządzenia w cenie 

do 3,5 tys. zl - mówi Jurand Cołębiowski, LCD 

displays manager w BenQ Polska. 

P(xl względem liczby sprzedanego sprzętu, 

największy udział mają projektory 

o rozdzielczości XCA z. jasnością do 

ok. }<xx> ANSI lumenów. Poza tym dużą 

popularnością cieszą się też. projektory 

o krótkiej odległości projekcyjnej, umożliwiające 

współpracę z tablicami interaktywnymi. 

Urządzenia profesjonalne (o jasności 5000 ANSI 

Im i wyższej) to margines rynku (ok. 1 proc. 

całkowitej sprzedaży). 

WIDEOKONFERENCJE 
- PRZEKAZUJEMY OBRAZY 

Biznes wciąż szuka rozwiązań, które pomogłyby 

szybciej i łatwiej nawiązywać kontakty, szukać 

kontrahentów czy utrzymywać przyjazne relacje 

z klientami. Nic więc dziwnego, że zestawianie 

połączeń wideokonferencyjnych to jedna 

z najczęściej powtarzanych czynności 

w codziennym wykorzystywaniu firmowej 

komunikacji. Rynek wideokonferencji uważany 

jest za jeden z najszybciej rozwijających się 

segmentów IT. Według obliczeń analityków 

Infonerjcs Research, w ubiegłym roku rynek 

wideokonłerencji klasy korporacyjnej (w tym 

rozwiązania telepresence) wzrósł o r8 proc., 

a jego wartość sięgnęła 2,2 mld dol., w 2015 r. 

będzie to już 5 mld dol. Korporacje mogą 

korzystać z rozbudowanych systemów 

telepresence (teleobecności), mniejszym 

spółkom wystarczają aplikacje internetowe. 

Specjaliści przewidują, że grupą produktów, 

które w największym stopniu wpłyną 

na globalną wartość segmentu 

wideokonłerencji, będą kompleksowe 

rozwiązania sal wideokonferencyjnych, 

umożliwiające spotkania dużych grup ludzi 

na znaczne odległości, zapewniające przy tym 

jak najbardziej naturalną komunikację (tzw. 

immersive telepresence). Rozwiązań 

wideokonferencyjnych wciąż, przybywa, 

najszybciej powinni to odczuć przedstawiciele 

małych i średnich firm, do których kierowana 

jest coraz bogatsza oferta. Przykładowo: 

w ubiegłym roku koncern Cisco, będący liderem 

usług telepresence, wprowadził na rynek 

rozwiązanie Umi, będące uproszczoną wersją 

korporacyjnych systemów 

wideokonferencyjnych. Cisco Umi składa się 

z kamery montowanej na telewizorze lub 

nad telewizorem, konsoli zarządzającej i pilota. 

Według danych Cisco, Umi pozwala zestawiać 

połączenia wideokonferencyjne 

w rozdzielczości Fuli I ID (1920x1080), jeśli 

pozwala na to łącze internetowe. Cena Cisco 

JURAND GOŁĘBIOWSKI 

L C D DISPLAYS MANAGER, 

B E N Q POLSKA 

Są dwa trendy w podejmowaniu decyzji 

zakupowych dotyczących monitorów 

w firmach. Pierwszy - nieistotne są 

parametry i jakość, tylko jak najniższa 

cena, czyli „nieważne co, byle było tanie". 

A drugi, obowiązujący w większych firmach 

i korporacjach, aby monitor spełniał 

określone wymagania, czyli miał użyteczne 

funkcjonalności, jak podnoszony panel, 

pivot (ekran obracany do pionu), obrotową 

podstawę, dobre parametry techniczne 

i jakości obrazu. Niektórzy zwracają uwagę 

na elementy proekologiczne, jak czujnik 

obecności operatora i czujnik jasności 

światła otoczenia, dostosowujący jasność 

obrazu do otoczenia, które pozwalają 

zmniejszyć zużycie energii - tak jak nasze 

modele serii BL. 

Umi to 6cx> dol. za sprzęt oraz. 25 dol. 

za miesięczny abonament. Przewidywany 

rozwój usług wideokonferencyjnych 

udostępnianych w modelu cloud dodatkowo 

stwarza szansę na skorzystanie z zalet połączeń 

bezpośrednich z kontrahentami czy klientami. 

W lipcu 2011 r. interesujące rozwiązanie, 

dedykowane małym i średnim 

przedsiębiorstwom, przedstawiła firma LifeSize. 

Spółka uruchomiła usługę Communications, 

działającą w modelu cloud computing. 

Internetowa platforma komunikacyjna LifeSize 

ma pomoc głównie małym i średnim firmom 

w zestawianiu wideokonferencji. Koszt usługi 

to 30 dol. miesięcznie za jedno stanowisko 

BARTŁOMIEJ MADEJ 
TELECOMMUNICATION SOLUTIONS GROUP 

MANAGER, VERACOMP SA 

Dla polskich firm, niezależnie od branży, system 

wideokonferencyjny wciąż jest rozwiązaniem 

ekskluzywnym. Najczęściej spotykanym zestawem 

jest kodek wideokonferencyjny z pojedynczą 

kamerą podłączony do monitora typu LCD, plazmy 

o przekątnej 40-50 cali lub do rzutnika 

multimedialnego. Jest to typowe rozwiązanie, 

popularne na rynku ze względu na oferowane 

możliwości w stosunku do ceny. W przypadku 

firm, które są oddziałami międzynarodowych 

korporacji, można spotkać zestawy większe, np. 

dwumonitorowe lub tak zwane Media Center, czyli 

w pełni zabudowane zestawy wideokonferencyjne 

z wyświetlaczem oraz nagłośnieniem, tworzące 

jedną całość. Nadal rzadkością są wielomonitorowe 

zestawy typu Immersive Telepresence, niemniej 

jednak ten rynek należy do szybko rozwijających 

się w naszym kraju. 

lub 100 dol. miesięcznie za pokój konferencyjny 

(punkt końcowy LifeSize). 

Spółki stricte handlowe, finansowe, nastawione 

na efektywne pozyskiwanie klientów, które 

często wysyłają swoich pracowników w dalekie 

podróże służbowe, najszybciej odczują zalety 

wideokonferencji HD. Przykładem może być tu 

znana firma doradcza KPMG, która w krótkim 

czasie po zakupieniu 16 systemów telepresence 

I łP Halo (obecnie Polycom) zaoszczędziła 

ponad milion dolarów. Dzięki redukcji p<xlróży 

służbowych o ponad i30 miesięcznie, drugi co 

do wielkości norweski 

ubezpieczyciel - TrygVesta - zmniejszył swoje 

wydatki o minimum 120 tys. dol. 
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