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Z ADAMEM RUDOWSKIM, 
prezesem zarządu Veracomp, 

rozmawia Anna Suchta 

- W 201 I r. obroty spółki wzrosły o 16 proc. w porównaniu do wyniku 
uzyskanego rok wcześniej. Na których produktach uzyskiwaliście naj
wyższe marże? 
- Panuje ogólna zasada, że im bardziej niszowa technologia, to „nagroda" za 
jej sprzedaż jest większa, ale reguła ta ma tyle samo zastosowań, co i wyjątków. 
Marża, jaką uzyskuje reseller i dystrybutor, zależy od wyjątkowości rozwiązania, 
ale dużo bardziej od unikalnej wartości, jaką wnoszą sprzedający. Metod jej bu
dowania jest wiele, od uświadomienia użytkownikowi korzystnego wpływu in

westycji na biznes, poprzez innowacyjne sposoby zastosowania 

produktu, unikatową usługę, aż do wykreowania ponad-
standardowego poziomu zaufania. Mamy często pro
jekty na tzw. podstawową sieciówkę, w których 
wspólnie z partnerem zarabiamy więcej, niż np. na 
systemach do zarządzania infrastrukturą. W początko
wej fazie nawiązywania relacji z klientem łatwiej zbu
dować wartość w oparciu o awangardowość 
produktu. Jako przykład pionierskich rozwiązań, na 
których marże partnerów są wysokie i szybko można 
pokazać korzyść dla użytkownika, mogę podać sys
temy do ochrony aplikacji oferujące nie tylko bez
pieczeństwo, ale również możliwość dokonywania 
modyfikacji bez prac programistycznych. Jest to 
ogromne ułatwienie i redukcja kosztów dla właś
cicieli serwisów B2B i B2C. Tą grupę produktów 

reprezentują: Trustwave, Fortinet i F5. 

- Jakie rozwiązania mogą cieszyć się powo
dzeniem w drugiej połowie 2012 r.? 

Popularność tabletów i urządzeń mobil
nych tchnie nowego ducha w sprzedaż roz
wiązań Wi-Fi. Powszechnym stało się 

przynoszenie prywatnych, zatem nieza-
ufanych urządzeń do pracy. Unikając 
używania ich bez polityk bezpieczeństwa 
lub wpinania do dzikich punktów dostę

powych VLM\I, firmy będą inwestować 
w rozwiązania umożliwiające zarządzanie 

ruchem i autentykacją na poziomie wyma-
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ganym do oferowania dostępu do zasobów zależnego od tego 
na czym chcemy pracować - na firmowym notebooku czy pry
watnym iPadzie. Z tą myślą do naszej oferty włączyliśmy najlep
sze, naszym zdaniem, rozwiązania Wi-Fi Aruby. 
Lawinowy wzrost streamingu wideo wymusza podnoszenie wy
dajności urządzeń i optymalizację ruchu w data center, dziś dys
ponujemy wyjątkowym zestawem technologii umożliwiającym 
traffic shaping, deduplikację danych, efektywny QoS w postaci 
rozwiązań BlueCoata, F5 i Extreme Networks. Wiążemy z nimi 
duży wzrost wyników w najbliższych kwartałach. Firmy często 
przeznaczają budżety na wideokonferencje, systemy do za
rządzania infrastrukturą, systemy audio-wideo, rozwiązania, 
z których zwrot z inwestycji można uzyskać bardzo szybko. 
Weźmy jako przykład wideokonferencje - niemal od dnia zakupu 
możemy zredukować koszty podróży, rekrutować na odległość, 
szkolić i rozwijać pracowników, delegować i egzekwować, mo
tywować w codziennym kontakcie, często wzmocnić swój wi
zerunek nowoczesnym podejściem do komunikacji. 

- Gdzie Veracomp widzi jeszcze nisze do zagospodarowania? 
- Do słabo reprezentowanych technologii, które silnie będą roz
wijały się w przyszłości, należą: automatyka budynkowa przez 
Ethernet, Bussines Intelligence w zakresie analizowania i podno
szenia efektywności produkcji usługowej, narzędzia do łatwego 
przekształcania aplikacji na wersje mobilne oraz robotyka, która 
może być ciekawym obszarem dla firm IT. 

- Veracomp stawia na edukację partnerów. Jak wiedza 
przekłada się na współpracę partnerów z klientami? 
- Obecnie każdy reseller może sprzedać każdy produkt IT, ale 
nie wszyscy oferujący potrafią uzasadnić biznesową sensowność 
jego zakupu, co więcej na razie niewielu interesuje się wspiera
niem użytkowników w osiąganiu celów inwestycji. Bierze się to 
z faktu, że przez wiele lat IT było kupowane w wyniku owczego 
pędu, mody, bo wydawało się menadżerom, że jeśli będą oto
czeni nowoczesnymi rozwiązaniami, to ich firma przetrwa lub 
więcej zarobi. Nic bardziej złudnego - większości tak myślących 
przedsiębiorstw dziś już nie ma. Tamta era odchodzi w niepa
mięć, teraz użytkownicy kupują IT wówczas, kiedy jest to naj
lepsza droga do osiągnięcia ich celów strategicznych. Nasza 
branża rozwija się bardzo szybko, każdego roku podwaja się 
ilość metod i sposobów na wspieranie biznesu teleinformatyką. 
Użytkownicy końcowi nie mają obowiązku, czasu, często chęci 
żeby te zmiany śledzić. Jedynym sposobem zwrócenia ich uwagi 
jest prezentowanie produktów IT przez pryzmat możliwości, 
w jaki mogą pozytywnie wpływać na konkretny biznes, ale żeby 
to robić, niezbędna jest wiedza resellerów o modelach działania 
swoich klientów, procesach wewnętrznych oraz umiejętność 
sugestywnego pokazania, które procesy i w jaki sposób mogą 
być usprawnione rozwiązaniami IT. Tą wiedzę aktualnie posia
damy i współdzielimy ją z naszymi partnerami. I 

Dystrybutor jest pierwszym 
źródłem, u którego można 
zasięgnąć informacji o nowych 
produktach i otrzymać wsparcie 
Dzięki temu resellerzy mogą 
szybko odpowiadać 
na potrzeby klientów. 
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