
• Producenci i dystrybutorzy o rynku zabezpieczeń tabletów, smartphone'ów i chmury 

Większe 
przedsiębiorstwa 

to pewni klienci 
Dostawcy systemów zabezpieczających zauważają wzrost sprzedaży 
oprogramowania ochronnego, przeznaczonego przede wszystkim 
do nowych urządzeń mobilnych. W mniejszym stopniu do chmury - ten 
rynek rozwija się dużo wolniej niż segment smartphone'ów i tabletów. Obecnie 
zabezpieczenia kupują głównie duże i średnie firmy. Gorzej sytuacja wygląda 
w przypadku małych przedsiębiorców. Możliwe jednak, że da się ich namówić na 
ochronę szybciej niż klientów indywidualnych, których interesują raczej darmowe 
rozwiązania. KAROLINA MARSZAŁEK 

Rynek oprogramowania 
ochronnego przeznaczo
nego do smartphone'ów 

i tabletów dopiero zaczyna się roz
wijać. Na razie cyberprzestępców 
interesują przede wszystkim kom
putery PC. Najpopularniejszym 
źródłem infekcji jest przeglądar
ka internetowa. Tą drogą dzien
nie przeprowadza się ok. 100 tys. 
nielegalnych działań. Celem za
zwyczaj są przedsiębiorstwa funk

cjonujące w sektorze finansowym. 
Na nie skierowanych jest ponad 
60 proc. ataków. 

Jednak tzw. nowe urządzenia 
przenośne zaczynają cieszyć się 
popularnością wśród klientów. 
Na rynek trafiło sporo tańszych 
smartphone'ów, więc chętnych 
do nabycia tych wielofunkcyj
nych, modnych telefonów od 
razu przybyło. Tablety oferowa
ne przez producentów pecetów 

PIOTR MAŁECKI 
właściciel AnySoftu 

Rozwój rynku widać, jeśli spojrzeć pod kątem oferty programów an

tywirusowych - większość producentów ma w asortymencie aplikacje 

zabezpieczające przeznaczone do urządzeń mobilnych. Resellerzy praw

dopodobnie na nich zarobią, ale w przyszłości, gdy użytkownicy zaintere

sują się tego typu aplikacjami, co obecnie moim zdaniem nie ma miejsca. 

Jeśli każdy użytkownik smartphone'a będzie zdawał sobie sprawę z tego, 

czego świadom jest każdy użytkownik komputera, tzn. że „jakiegoś anty

wirusa trzeba mieć", pojawią się szanse na wzrost sprzedaży. 

Wydaje mi się jednak, że najpierw jakieś wirusy muszą wywołać zapotrze

bowanie ze strony użytkowników smartphone'ów. Wtedy przewiduję wzrost 

zainteresowania tymi aplikacjami ochronnymi. 

w większości konkurują ceną 
z urządzeniami Apple'a. Są tak
że ciągle udoskonalane. Dlate
go użytkownicy, którym zależy 
przede wszystkim na łączeniu się 
z Internetem, będą kupować ich 
coraz więcej. Aplikacji zabezpie
czających nowe urządzenia prze
nośne przed cyberatakami nie 
sprzedaje się na razie dużo. Za
interesowanie odbiorców nimi 
zwiększy się wraz z popytem na 

smartphone'y i tablety - twierdzą 
producenci i dystrybutorzy. 

Klientami resellerów oferują
cych lub zamierzających sprzeda
wać systemy ochronne w nowych 
segmentach rynku są przedsię
biorstwa - na razie duże i średnie. 
Użytkownicy domowi prawdopo
dobnie na większą skalę odczują 
potrzebę stosowania dodatkowych 
płatnych zabezpieczeń smartpho-
ne'ów i tabletów znacznie później. 

jmp 
P A W E Ł MARKOWSKI 
Business Unit Manager, ABC Data 

Rynek antywirusów do smartphone'ów i tabletów rośnie powoli, ale ten

dencja jest wyraźna. Klienci, którzy zdecydowali się na przeniesienie swoich 

zasobów do chmury, potrzebują także ochrony antywirusowej dla nowych 

środowisk pracy i gromadzonych zasobów. Coraz większa liczba dilerów 

sprzedaje tego rodzaju kompleksowe produkty. ABC Data, która dostoso

wuje swój asortyment do najnowszych trendów panujących na rynku, ma 

w ofercie zaawansowane rozwiązania i proponuje je swoim klientom. 

Zabezpieczeń do smartphone'ów poszukują szczególnie klienci, którzy 

używają urządzeń działających w systemie Android. Dilerzy oferujący 

smartphone'y coraz częściej zapewniają ochronę antywirusową już w pakie

cie z telefonem. Takie rozwiązanie wpływa, choć powoli, na wzrost zbytu. 
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O C Z A M I SYMANTECA 
I G D A T Y 

Symantec we wnioskach z prze
prowadzonego w roku 

bieżącym badania in
formuje, że firmy są 

świadome ryzyka 
idącego za stoso
waniem rozwią
zań mobilnych. 
Mniej więcej trzy 
na cztery ankie
towane w skali 

globalnej przedsię
biorstwa twierdzą, 

że zachowanie wy
sokiego stopnia bezpie

czeństwa w takim przypadku 
jest bardzo istotne. A 41 proc. re
spondentów uznaje wykorzysty
wanie przenośnych komputerów 
i sprzętu, który ma funkcje podob
ne do pecetowych, za jedno z naj
ważniejszych zagrożeń dla firmy. 
Obawy dotyczą zgubienia lub kra
dzieży urządzeń, wycieku danych, 
nieautoryzowanego dostępu do 
zasobów przedsiębiorstwa, za
infekowania sieci. Sytuacje nie
bezpieczne, powstałe w wyniku 
stosowania rozwiązań przeno
śnych, średnio rocznie kosztowa
ły polskie firmy ok. 200 tys. dol. 
- informuje producent systemów 
ochronnych. 

Polscy biznesmeni są zdania, że 
użytkowanie mobilnych urządzeń 
jest dla nich korzystne - stwierdza 
w swoim komunikacie Symantec. 
W przypadku smartphone'ów i ta
bletów 65 proc. ankietowanych 
oczekiwało zwiększonej produk
tywności, natomiast po zastoso
waniu wspomnianego sprzętu 
zauważyło ją 69 proc. Za pośred
nictwem urządzeń mobilnych ko
rzysta z najważniejszych aplikacji 
biznesowych 71 proc. responden
tów, co dowodzi, uważa produ
cent, że trend mobilności trafia do 
głównego nurtu. 

G Data natomiast powołu
je się na raport National Cyber 
Security Alliance, który mówi, 
że większość właścicieli firm 
(szczególnie małych) uważa, iż 
ich przedsiębiorstwom nie gro
zi niebezpieczeństwo ze strony 
cyberprzestępców. Pokazuje, jak 
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informuje G Data, że firmy te nie 
mają właściwej polityki korzysta
nia z Internetu. W dodatku ponad 
45 proc. z nich nie widzi potrze
by zadbania o umiejętności swo
ich pracowników, choćby przez 
wysłanie ich na profesjonalne 
szkolenia z zakresu bezpieczeń
stwa i właściwego posługiwania 
się siecią. 

Przedstawiciele G Daty, powo
łując się na wspomniany raport, 
podkreślają, że ogromna liczba 
małych przedsiębiorców nie wie, 
jak powinna się zachować, gdy za
uważy działania cyberprzestęp-
cze w nich wymierzone. 40 proc. 
respondentów stwierdziło, że ich 
firmy nie mają planu awaryjne
go na wypadek zgłoszenia naru
szenia zasobów lub utraty danych 
o klientach, informacji o pracow
nikach, o kartach kredytowych lub 
innych formach własności intelek
tualnej. Producent uważa, że małe 
przedsiębiorstwa powinny zmie
nić nastawienie do kwestii dba
nia o swoje bezpieczeństwo, —> 

GRZEGORZ MICHAŁEK 
główny programista, ArcaBit 

Przetwarzanie danych w chmurze otwiera przed nami, producentami opro

gramowania ochronnego, zupełnie nowe możliwości w zakresie pozyskiwania, 

składowania, przetwarzania i udostępniania w postaci aktualizacji informacji 

dotyczących szkodliwego oprogramowania oraz nowych form ataków. Roz

wój oprogramowania ArcaVir i - od niedawna udostępnianego przez nas pa

kietu mks_vir oparty jest w znacznym stopniu na technologii ArcaVir Cloud 

Molecule, która nieprzerwanie dostarcza nam danych dotyczących aktywnych 

zagrożeń. Nie ma w tym momencie znaczenia, czy dotyczą one komputerów 

stacjonarnych, przenośnych czy też smartphone'ów albo tabletów, ponieważ 

wyraźne dotychczas granice między tymi urządzeniami zaczynają się, z na

szego punktu widzenia, zacierać. Dostrzegamy tutaj wiele nowych możliwości 

rozwoju (także w kontekście handlowym), choćby dzięki oferowaniu narzędzi 

ochronnych w pakiecie szeroko pojętych usług. 

Liczba aktywnych zagrożeń w ostatnim czasie się nie zmniejszyła. Nadal 
zmorą administratorów dużych sieci są użytkownicy, którzy bez zastano
wienia przenoszą dane na zewnętrznych dyskach USB, choć należy pod

kreślić, że problemy wynikające z takiego postępowania są w dużej mierze 

spowodowane brakiem w firmach odpowiedniej polityki bezpieczeństwa. 

Urządzenia mobilne wkraczają przebojem w kolejne dziedziny naszego ży

cia i stają się stopniowo niezbędnym ogniwem w komunikacji. Dzięki temu 

znajdują się w obszarze zainteresowania cyberprzestępców. Popyt na roz

wiązania ochronne dla urządzeń mobilnych jest zatem w niezbyt odległej 

przyszłości nieunikniony. ArcaBit wkrótce będzie miał w ofercie nowe roz

wiązania przeznaczone właśnie do takich urządzeń. 

BARTOSZ PRAUZNER-BECHCICKI 
dyrektor ds. sprzedaży w Kaspersky Lab 

Użytkownicy indywidualni muszą być świadomi zagrożeń, jakie wynikają 

z pobierania mobilnych aplikacji z nieoficjalnych źródeł. Program taki może 

okazać się koniem trojańskim, który wysyła SMS-y o podwyższonej opłacie 

lub wykrada kody jednorazowe, wykorzystywane w bankowości elektro

nicznej. Z urządzeń służbowych szkodnik może wykradać dane firmowe 

znajdujące się w pamięci telefonu. E-maile, listy kontaktów czy strategie 

marketingowe mogą się dostać w niepowołane ręce. 

Coraz większa popularność smartphone'ów przyczyniła się do wzro
stu popytu na aplikacje antywirusowe w tym segmencie. Odnotowaliśmy 

ponad 100-proc. zwiększenie sprzedaży najpopularniejszego z naszych 

programów do ich ochrony - Kaspersky Mobile Security 9.0 (tylko w porów

naniu z jego poprzednią wersją), co potwierdza tę tendencję. 

Największą grupę zainteresowanych ochroną urządzeń mobilnych stano

wią menedżerowie oraz firmy z branży IT. To oni najczęściej dostrzega

ją zagrożenia płynące z tych coraz bardziej popularnych platform. Wraz 

z pojawianiem się dużej liczby tańszych smartphone'ów zauważamy także 

zwiększenie popytu na rozwiązania do ich ochrony ze strony użytkowni

ków indywidualnych, choć w większości przypadków korzystają z pro

gramów bezpłatnych, takich jak Kaspersky Parental Control i Kaspersky 

Mobile Security Lite. 
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MAŁGORZATA SZOLC 
Senior Marketing Manager, Symantec 

Zarówno rozwój technologii cloud computingu, jak i rosnąca popularność urzą

dzeń mobilnych mają wpływ na rozwój i sprzedaż oprogramowania antywi

rusowego. Przykładem jest funkcja Norton Management, obecna w pakietach 

ochronnych Norton. Pozwala ona zarządzać wszystkimi produktami z rodziny 

Norton na różnych komputerach. Symantec oferuje też rozwiązanie bezpie

czeństwa w chmurze, oparte na modelu Software as a Service. W jego skład 

wchodzą narzędzia do ochrony stacji końcowych i poczty, do filtrowania ruchu 

WWW, wykonywania kopii zapasowych oraz archiwizacji poczty. 

Coraz częściej łączymy się z Internetem za pomocą urządzeń przenośnych. 

Zagrożenie jest tym większe, że zarówno smartphone'y, jak i tablety są 

coraz powszechniej wykorzystywane w biznesie. Na ogół funkcjonują poza 

firmową ochroną, a ich użytkownicy synchronizują je z niezabezpieczonymi 

chmurami obliczeniowymi i domowymi komputerami. Z myślą o tych zagro

żeniach opracowano programy takie jak Norton Mobile Security oraz Norton 

Tablet Security (również po polsku), które chronią nie tylko przed złośliwymi 

aplikacjami, phishingiem czy podejrzanymi stronami internetowymi, ale tak

że przed skutkami zgubienia lub kradzieży sprzętu. 

Największe zainteresowanie ochroną urządzeń mobilnych wykazują klien

ci z sektora small office/home office. Wraz z rosnącą liczbą użytkowni

ków smartphone'ów i tabletów zwiększać się będzie popyt na programy 

ochronne również ze strony właścicieli prywatnych urządzeń. 

RENATA BALCERZAK-RAWA 
Channel Account Manager, Trend Micro 

Wzrost sprzedaży sprzętu mobilnego pociąga za sobą zwiększenie zaintere

sowania rozwiązaniami zabezpieczającymi. Nowoczesnym smartpho-

ne'om czy tabletom zagrażają podobne niebezpieczeństwa jak kompute

rom, w tym również ataki złośliwego oprogramowania. Cyberprzestępcy 

wykorzystują to, ze strony internetowe pojawiające się np. na ekranach te

lefonów są inne niż te, które wyświetlają się na ekranach komputerów. Są 

mniejsze, użytkownik często nie ma możliwości sprawdzić, czy na stronie 

znajduje się certyfikat wiarygodności, czy protokół jest szyfrowany. Hakerzy 

dążą do tego, by korzystający z urządzenia odwiedził stronę przypomina

jącą tę właściwą. W ten sposób mogą wejść w posiadanie poufnych danych. 

Firmy muszą się zmierzyć z problemem bezpieczeństwa urządzeń mobil

nych w kontekście coraz powszechniejszej konsumeryzacji. Pracownicy coraz 

chętniej łączą się z sieciami przedsiębiorstw za pomocą prywatnego sprzętu. 

Działy informatyczne nie potrafią powstrzymać tej tendencji. 

Trend Micro dostrzega wzrost zainteresowania klientów końcowych aplika

cjami ochronnymi do urządzeń mobilnych. Od początku 2011 r. oferujemy 

Mobile Security for Android. Rozwiązanie to skanuje pobrane aplikacje w po

szukiwaniu szkodliwego kodu. Dzięki temu użytkownicy urządzeń z syste

mem Android mogą bezpiecznie realizować transakcje bankowe, a także 

kupować online. Mamy w ofercie również rozwiązanie bezpłatne, które jest 

dostępne w sklepie Google Play. 

—> zanim cyberprzestępcy zaczną je 
postrzegać jako kolejny cel ataków. 

KONSUMERYZACJA I T 
PRZYSPIESZY ROZWÓJ 
RYNKU 

Vendorzy podkreślają, że wzrost 

sprzedaży oprogramowania 

zabezpieczającego do smart-

phone'ów i tabletów zostanie 

przyspieszony w wyniku nasila

nia się zjawiska konsumeryzacji 

IT w firmach (zwyczaju używa

nia prywatnych urządzeń przeno

śnych do celów służbowych i na 

MOBILNY PRZEŁOM 

84 proc. polskich przedsiębiorstw 

przebadanych przez Symanteca 

rozważa stosowanie niestan

dardowych aplikacji mobilnych, 

a 47 proc. już je wdraża lub wdro

żyła. Jednocześnie 41 proc. re

spondentów z Polski uważa, że 

korzystanie z urządzeń mobilnych 

stanowi jedno z większych 

zagrożeń dla infrastruktury IT 

przedsiębiorstwa. 

odwrót), a co za tym idzie - ko
rzystania z niezabezpieczonych 
punktów dostępu do sieci, chmur 
i domowych komputerów. 

Stąd niebezpieczeństwo różne
go rodzaju ataków cvberprzestęp-
ców. Zapobiec im może dbałość 
o bezpieczne logowanie się do za
sobów firmowych lub prywatnych, 
o ochronę tożsamości, szyfrowa
nie danych itd. Pracownicy przed
siębiorstw i prezesi przenoszą na 
komputerach lub urządzeniach 
komputeropodobnych ważne da
ne nie tylko własnej firmy, ale 
i kontrahentów. W ich przypadku 
trzeba rozważyć wdrożenie syste
mu lokalizacji urządzenia lub jego 
zdalnego zablokowania, a nawet 
czyszczenia zawartości w przy
padku zagubienia lub kradzieży 
sprzętu. 

Zarządzający infrastrukturą 
informatyczną w przedsiębior
stwach muszą się zmierzyć z ty
mi wyzwaniami i zrobić wszystko, 
by nowy styl pracy nie wpłynął 
negatywnie na bezpieczeństwo 
informatyczne firm. To, zdaniem 
producentów i dystrybutorów, 

dobrze rokuje rynkowi progra
mów zabezpieczających. 

OCHRONA 
SMARTPHONE'ÓW 
I TABLETÓW 

Android, będący platformą open 
source, według niektórych da
nych zmienia się rocznie 
o 850 proc. Jego otwarty kod ma, 
oprócz zalet, również istotne 
wady - ułatwia znajdowane luk 
w systemie i tworzenie groźnych 
aplikacji. Zdaniem producentów 
programów zabezpieczających 
coraz popularniejsze smartpho-
ne'y wkrótce będą tak samo uży
teczne jak pecety i szybko staną 
się celem takich samych ataków 
jak typowe komputery. Dlate
go programom ochronnym bę
dzie przybywać funkcji znanych 
z aplikacji przeznaczonych do 
pecetów. Dodatkowo będą wy
posażane w elementy typowe dla 
zabezpieczających systemów mo
bilnych. Zdaniem producentów to 
dobra informacja dla resellerów 
i integratorów, którzy już oferu
ją aplikacje chroniące nowe urzą

dzenia przenośne lub mają zamiar 
to robić. Skala sprzedaży nie jest 
na razie duża, ale będzie rosnąć. 
Prawdziwy wysyp pytań o zabez
pieczenia sprzętu mobilnego może 
nastąpić, gdy liczba smartphone-
'ów i tabletów w rękach polskich 
użytkowników zbliży się do liczby 
zwykłych komórek i notebooków 
oraz po spektakularnych atakach 
na te urządzenia. Dlatego, w opi
nii dostawców, warto rozważyć, 
a nawet opracować strategię ope
rowania w segmencie programów 
zabezpieczających do sprzętu mo
bilnego o funkcjonalności zbliżo
nej do peceta. 

OCHRONA W CHMURZE 
W odróżnieniu od smartpho-
ne'ów i tabletów, których sprze
daż ciągle rośnie, o chmurze na ra
zie głośno jest przede wszystkim 
w mediach i na producenckich kon
ferencjach. Trudno powiedzieć, 
ile czasu minie, zanim model clo-
udowy stanie się rynkową rzeczy
wistością i będzie tak popularny 
w infrastrukturze firm jak tradycyj
ny. W zabezpieczaniu danych —> 
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ARKADIUSZ STANOSZEK 
właściciel Przedsiębiorstwa 
Informatycznego CORE 

Stale rosnąca liczba urządzeń mobilnych w rękach użytkowników indywi

dualnych i biznesowych powoduje wzrost zainteresowania ich ochroną. 

Klienci chcą przede wszystkim zabezpieczyć się przed aplikacjami udają

cymi wartościowe oprogramowanie, a w istocie wykorzystującymi telefon 

do innych celów, takich jak wysyłanie SMS Premium, lub przejmującymi 

kontrolę nad kontami do usług internetowych. W przypadku zgubienia lub 

kradzieży telefonu nieoceniona jest funkcja jego lokalizacji i zdalna możli

wość zablokowania dostępu do jego zawartości lub usunięcia jej. 

Wysypu zapytań o aplikacje ochronne do urządzeń przenośnych spodzie
wamy się w momencie spektakularnych ataków, gdy liczba smartphoneow 

i tabletów wykorzystywanych przez polskich użytkowników zbliży się do 

liczby tradycyjnych telefonów. Systemy operacyjne takich urządzeń najczę

ściej nie są aktualizowane tak często jak pecetów. 

Użytkownicy indywidualni i małe firmy najchętniej korzystają z programów 

zabezpieczających pobieranych bezpośrednio ze sklepów producentów, ta

kich jak Google Play. Klienci MSP i Enterprise na szczęście dostrzegają po

trzebę całościowego zabezpieczenia urządzeń przenośnych. To szansa dla 

aktywnych resellerów - kompleksowe wdrożenie jednolitego, prekonfiguro-

wanego systemu zabezpieczeń, takiego jak AVG Mobilation SMB, może być 

zadaniem, które przyniesie nie tylko kilkudziesięcioprocentowy zysk z licen

cji, ale także zysk z usług wdrożeniowych. 

fc 
KAMIL KRZYWICKI 
Product Manager, Veracomp 

Rozwój rynku urządzeń mobilnych wpływa na zwiększenie zarobku reselle

rów ze sprzedaży antywirusów i dodatkowych usług. Skala zbytu nie jest du

ża, ale tendencja rosnąca. Zwłaszcza, że w urządzeniach mobilnych trzeba 

zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych, poczty, dokumentów, 

dostępu do typowych usług i aplikacji. Sam antywirus może wystarczyć 
użytkownikowi indywidualnemu, dla firm właściwym postępowaniem jest 
uzyskanie możliwości pełnej kontroli nad urządzeniem i wdrażanie polityki 

bezpieczeństwa, jak w przypadku typowych pecetów. 

Stosowanie urządzeń mobilnych oraz idące za tym użytkowanie zaso

bów w chmurze skłania ich właścicieli do częstszego korzystania z nie

zabezpieczonych punktów dostępu do sieci. Użytkownicy indywidualni 

są szczególnie narażeni na ataki socjotechniczne i próby wyłudzenia in

formacji, m.in. o kontach bankowych. Biznesowi przechowują w urządze

niach najważniejsze dane firmy i bazy kontrahentów, uwierzytelniają się w 

wewnętrznych zasobach zdalnie. Dlatego w ich przypadku warto dodat

kowo uwzględnić ryzyko kradzieży sprzętu i utraty danych. Cloud com-

puting podnosi wydajność pracy użytkowników, ale korzystanie z niego 

otwiera luki w zabezpieczeniach. 

Notujemy coraz więcej projektów związanych z centralnym zarządzaniem 

rozwiązaniami bezpieczeństwa do urządzeń mobilnych, np. z użyciem F-Se

cure PSB. Najlepszymi odbiorcami tych rozwiązań są użytkownicy bizneso

wi - firmy zatrudniające pracowników mobilnych, które muszą umożliwić im 

zdalny dostęp do zasobów potrzebnych do codziennej pracy. 

EWA TUREWICZ 
RSA Product Manager, RRC 

Naszym zdaniem nastąpił zdecydowany wzrost zainteresowania systemami 

ochronnymi, ale nabywcami są odbiorcy instytucjonalni. Indywidualni najczę

ściej nie chcą wydawać pieniędzy na zabezpieczenia urządzeń mobilnych. 

Hakerzy coraz częściej atakują sprzęt bezprzewodowy w celu kradzieży infor

macji. Obiekt ataków stanowią na ogół urządzenia wyposażone w system An

droid. Smartphone'y i tablety są przecież już powszechnie wykorzystywane 

przez biznesmenów do magazynowania danych i nader często funkcjonują poza 

firmowymi systemami bezpieczeństwa. Rozwiązaniem problemu jest inteligent

na sieć, umożliwiająca uwierzytelnienie i kontrolę dostępu, zgodnie z ustaloną 

przez przedsiębiorstwo polityką bezpieczeństwa. Sieć zapewnia wprowadzenie 

mechanizmów zabezpieczających, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta 

z sieci przewodowej, bezprzewodowej, czy z pośrednictwa VPN-a. 

Przestępcy coraz bardziej interesują się też infrastrukturą cloud com-
putingu, centrami przetwarzania danych i środowiskami wirtualnymi. 
Dlatego rośnie znaczenie ochrony zasobów znajdujących się w chmurze 

i w środowiskach wirtualnych. Niezbędne jest w tym celu zabezpieczenie ca

łego łańcucha - od desktopów aż po centrum przetwarzania informacji. 

PAWEŁ JUREK 
wicedyrektor ds. rozwoju, Dagma Biuro 
Bezpieczeństwa IT 

Obserwujemy zwiększenie popytu na aplikacje ochronne do urządzeń mobil

nych ze strony klientów końcowych. Ale wśród nich tylko najbardziej świadomi 

używają programów zabezpieczających. Poza tym w urządzeniach mobilnych 

stosowane są różne systemy i występują problemy z kompatybilnością, trudno 

więc budować strategię firmy na sprzedaży aplikacji ochronnych do smart

phoneow. Ale spodziewamy się jej zwiększenia w wyniku nadchodzącego bo

omu na urządzenia mobilne i rozwoju bankowości internetowej. 

Zupełnie inaczej wygląda rynek B2B. Popularyzacja urządzeń mobilnych, sto

sowanych jako narzędzia pracy, to szansa dla resellera. Może zaprezentować 

rozwiązanie, które w spójny sposób obsługuje sprzęt mobilny w ramach ochro

ny całej infrastruktury. Coraz częściej wsparcie dla takich urządzeń jest waż

nym kryterium przy wyborze antywirusa dla całej firmy. 

W tej chwili najlepszymi klientami są średnie i duże firmy, które potrze
bują spójnej ochrony całej infrastruktury. W firmie, która ma w swojej sieci 

komputery stacjonarne, laptopy i służbowe smartphone'y, istnieje potrzeba za

stosowania jednego zabezpieczenia dla całego tego środowiska. Nasi resellerzy 

zwykle oferują ESET Enterprise Edition - całościowy pakiet dla firm. Dzięki nie

mu klient zabezpiecza wszystkie swe urządzenia jednym rozwiązaniem. W przy

padku urządzeń mobilnych, oprócz ochrony antywirusowej, duże znaczenie ma 

możliwość zdalnego usuwania danych ze skradzionego sprzętu. Klienci bizneso

wi dysponują już konkretnymi budżetami na ochronę, także urządzeń mobilnych. 

W kontekście chmury nie tyle chodzi o zmianę natury zagrożeń, ile sposobu 

przetwarzania danych, a więc również o zmianę podejścia do ich ochrony Co

raz mniejszym problemem jest zabezpieczanie danych przechowywanych (da

ta at rest), a coraz większym wyzwaniem staje się zagwarantowanie, aby nikt 

nieuprawniony nie uzyskał dostępu do informacji poufnych, osobistych, zdoby

wając tylko dane potrzebne do logowania. 
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—> przechowywanych w chmurze, 
oprócz ochrony antywirusowej 
środowiska i gromadzonych za
sobów, najistotniejsze będzie, aby 
ktoś niepowołany nie uzyskał do 
nich dostępu. W parze z rozwojem 
chmury pójdą różnego rodzaju ata
ki socjotechniczne - próby wyłu
dzenia informacji. 

G Data zwraca uwagę, że ochro
ny danych wymagają coraz bardziej 
rozpowszechniające się chmury 
prywatne (resellerzy, jeśli w ogóle 
mówią o cloudzie, najwięcej pla
nów na przyszłość wiążą z tą jego 
odmianą). Producent wierzy, że 
model zabezpieczenia private clo-
udu uda się również przenieść do 
chmur publicznych, których do
stawcy będą reklamować swoje 

usługi, używając argumentów bez
pieczeństwa i ochrony antywiruso
wej zasobów. Vendorzy podkreślają 
też, że z rozwiązań cloudowych 
najpopularniejszy jest SaaS. Apli
kacje dostępne tą drogą muszą 
działać także na smartphone'ach 
i tabletach, nie stwarzając dla nich 
zagrożenia. 

K T O KUPUJE 

Producenci i dystrybutorzy, 
w przeciwieństwie do większości 
resellerów, uczestników ostatnie
go Barometru CRN Polska, za
uważają wzrost zainteresowania 
oprogramowaniem ochronnym 
przeznaczonym do urządzeń mo
bilnych. Ich zdaniem coraz wyż
sza jest świadomość odbiorców 

dotycząca zagrożeń wynikających 
z częstszego niż dawniej łączenia 
się z Internetem. 

Nabywcami tych produktów są 
dziś głównie średnie i duże przed
siębiorstwa. Potrzebują spójnej 
ochrony całej infrastruktury, na 
którą składają się m.in. deskto
py, notebooki, smartphone'y, ta
blety, oraz systemu centralnego 
zarządzania i polityki bezpieczeń
stwa. To mogą im zapewnić fir
my informatyczne. Rynek w tym 
przypadku nie ogranicza się do 
przedsiębiorstw zatrudniających 
pracowników mobilnych, którzy 
mają zdalny dostęp do ważnych 
danych. Tak samo jak zabezpie
czenie używanych przez nich 
urządzeń, ważna jest ochrona an-

Mobilność ma potencjał 
CRN Polska rozmawia z TOMASZEM MIKLASZEWSKIM, PREZESEM 

IT PARTNERS SECURITY - integratora systemów informatycznych. 

CRN POLSKA Czy dzięki rozwo
jowi technologii mobilnych, 
m.in. smartphone'ów i tabletów, 
sprzedawcy oprogramowania 
antywirusowego zwiększą swo
je obroty? 

TOMASZ MIKLASZEWSKI Obecnie 

sektor technologii mobilnych 
charakteryzuje się dużym poten
cjałem sprzedażowym. Użytkow
nicy smartphone'ów potrzebują 
więcej informacji na temat zagro
żeń pochodzących z sieci, z któ
rą się łączą. Uważają na ogół, że 
systemy mobilne, np. Android, 
wykazują niewielką podatność 
na wirusy. Nie mają racji. Jestem 
przekonany, że za mniej więcej 
cztery lata zabezpieczenia do 
urządzeń działających w tym sys
temie będą miały 25-proc. udział 
w sprzedaży oprogramowania 
antywirusowego. 

CRN POLSKA CO sądzi pan o moż-

liwościch rozwoju rozwiązań 
cloudcomputingowych? 
TOMASZ MIKLASZEWSKI Rozwiąza

nia oparte na chmurze uważam 
za przyszłość tej branży. Dziś im
plementacja systemów następu

je bezpośrednio na maszynach 
klienckich. To sprawia, że spada 
ich wydajność, a administrato
rzy marnują czas np. na uaktual
nienia, poprawki. Coraz częściej 
użytkownicy zamawiają usługi 
ochrony sieci. Dzięki modelowi 
chmury są one realizowane przez 
zewnętrzne firmy, co zapew
nia znaczną oszczędność czasu 
i kosztów związanych z admini
strowaniem programu czy całego 
systemu przez klienta. 

CRN POLSKA W sieci dostępne są 
darmowe antywirusy, podobno 
coraz bardziej popularne. W jaki 
sposób resellerzy i integratorzy 
mają przekonywać klientów do 
płatnych rozwiązań? 
TOMASZ MIKLASZEWSKI Z płat

nym oprogramowaniem wiąże się 
wsparcie techniczne udzielane 
przez dystrybutorów. Komercyjne 
antywirusy w większości oferowa
ne są z usługą zarządzania siecią, co 
jest obecnie standardem w przed
siębiorstwach. 

CRN POLSKA Kto kupuje więcej 
oprogramowania ochronnego: 

użytkownicy indywidualni czy 

klienci biznesowi? 

TOMASZ MIKLASZEWSKI Zdecy

dowanie klienci biznesowi. Ry

nek ten wymaga profesjonalnego 

i niezawodnego programowania, 

zabezpieczeń typu UTM. 

CRN POLSKA Czy klienci zdają się 
na pana doradztwo przy wybo
rze programu ochronnego, czy 
szukają już wcześniej upatrzo
nych produktów? 
TOMASZ MIKLASZEWSKI Z tym by

wa różnie. Klienci zazwyczaj są 
przyzwyczajeni do obecnie uży
wanego rozwiązania. Ale istnie
je grupa odbiorców, którzy lubią 
poeksperymentować z czymś no
wym. I właśnie oni stwarzają nam 
pole do popisu. 

CRN POLSKA Jak ocenia pan 

wsparcie producentów i dys
trybutorów oprogramowania 
ochronnego udzielane reselle-
rom i integratorom oraz marże? 

TOMASZ MIKLASZEWSKI Marże 

często bywają bardzo niewiel
kie. Sprzedawca zarabia pojedyn-

tywirusowa smartphone'a czy ta
bletu prezesa firmy. 

Świadomość użytkowników in
dywidualnych odnośnie do za
grożeń wynikających z częstego 
łączenia się z Internetem za pośred
nictwem tabletów i smartphone'ów 
jest, zdaniem naszych rozmówców, 
nikła w porównaniu z tą, jaką wyka
zują przedsiębiorstwa. Dodatkowo 
płatne aplikacje ochronne do tych 
urządzeń stosują naprawdę nielicz
ni. Duży wzrost zapotrzebowania 
na zabezpieczenia może nadejść 
wraz z popularyzacją korzystania 
z usługbankowości internetowej za 
pośrednictwem wielofunkcyjnych 
telefonów i tabletów. Na razie „do
mowi" korzystają w oferty zabez
pieczeń bezpłatnych. 

cze złotówki na wcale niemałych 
transakcjach. To efekt polityki 
wielkich koncernów, które kon
kurują o wpływy i podział rynku. 
Trzeba naprawdę się nagimnasty-
kować, żeby wypracować sobie 
odpowiednie zyski. Wsparcie, np. 
techniczne, większości firm jest na 
dobrym poziomie. Muszę jednak 
zaznaczyć, że według nas najlep
sze oferuje Eset, którego dystrybu
torem jest Dagma. 

CRN POLSKA Jaka będzie sprze
daż programów ochronnych 
w bieżącym i przyszłym roku? 
Co najbardziej zagraża temu 
rynkowi, a co może mu pomóc 
w rozwoju? 

TOMASZ MIKLASZEWSKI Na rynku 

oprogramowania antywirusowe
go z roku na rok coraz trudniej 
operować, ponieważ są firmy, któ
re prowadzą bardzo wyniszczającą 
politykę, polegającą np. na dra
stycznym zaniżaniu cen produk
tów, wydłużaniu okresu ochrony 
antywirusowej w niezmiennej ce
nie itd. Moim zdaniem rok 2012 
już na początku jest gorszy od po
przedniego, co potwierdzają nasze 
statystyki. Ale mam nadzieję, że 
spadkowa tendencja się odwróci. 
Są też producenci oprogramowa
nia zakładający spółki córki, któ
re mają za zadanie konkurować 
z partnerami, a nie wspierać ich 
w sprzedaży. 
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