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2014 rok będzie stał pod znakiem roz\MD|iT^fflmgii chmuro

wych oraz coraz powszechniejszej adaptacji aplikacji mobilnych, 

umożliwiających obsługę klienta za pośrednictwem smartfo

nów lub tabletów. Wzrośnie strategiczna pozycja mediów spo 

łecznościowych oraz znaczenie usług i narzędzi analitycznych. 

R
ok 2014 rozpocznie się od obowią
zywania nowych zapisów w usta
wie o podatkach od towarów 

i usług, które wpływają na zmiany w opro
gramowaniu biznesowym. Należą do nich 
przede wszystkim regulacje dotyczące fak
tur uproszczonych oraz metody kasowej, 
jak również zapisy określające datę obo
wiązku VAT na podstawie daty dostawy 

lub wykonania usługi, a nie - jak do tej 
pory - chwili wystawienia faktury. Produ
cenci aplikacji w ostatnim czasie koncen
trowali się więc na analizie i wprowadzeniu 
odpowiednich zmian. 
- Na naszym podwórku rok 2013 stał 
pod znakiem zmagania się z chaotycznie 
i niekonsekwentnie wprowadzanymi 
zmianami w przepisach prawnych. Bez 

wątpienia miało to wpływ na zwiększone 
przychody, ale beczka miodu jest zepsuta 
łyżką dziegciu. Bo gorzka jest radość 
z faktu, że nasze sukcesy są wynikiem 
państwowej bylejakości i nieodpowie
dzialności. Poza tym, zamiast koncentro
wać się na udoskonalaniu produktów 
i lepszym zaspokajaniu potrzeb naszych 
klientów, staramy się wymyślić „co poeta 
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Nowe produkty lidera 

JAROSŁAWSZAWLIS^ 

PREZES, INSERT 

W2014 roku planujemy wprowadzenie nowejlinii produktów. InsERT 

GT skończył już 10 lat, a 10 lat na rynku informatycznym to cała epo

ka. Dlatego w marcu 2014 r. rozpoczniemy sprzedaż InsERT nexo - na

szej nowej linii programów. W pierwszej fazie na rynku pojawią się: 

Subiekt nexo, Rachmistrz nexo i Rewizor nexo. To będzie największe 

wydarzenie w historii InsERT-u. Wprowadzenie do sprzedaży nowej li

nii produktów będzie się wiązało z szeregiem wyzwań. Będzie trzeba dokonać migracji setek ty

sięcy użytkowników, przeszkolić partnerów i wdrożeniowców, zastąpić dotychczasowy 

ekosystem nowym, a także utrzymywać obie linie do czasu całkowitej wymiany starej na nową. 

Poszukamy nowych klientów 

OLGA KRYSTKIEWICZ 

OPIEKUN KANAŁU PARTNERSKIEGO, 

MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA 

Kluczowe dla nas sektory rynkowe, w których obecnie mamy pozycję 

lidera - handel detaliczny i dystrybucja, logistyka, przemysł, energety

ka -pozostaną w 2014 r. takie same. Będziemy starali się również pro

mować nasze rozwiązania mobilne dla klientów z takich sektorów, 

jak gastronomia, bankowość. Bardzo istotne dla naszego sukcesu są 

innowacyjne aplikacje naszych partnerów, które adresują potrzeby systemowe klientów. 

W2013 r. w dalszym ciągu rozwijaliśmy nasz - wprowadzony w 2012 r. - nowy program part

nerski Motorola Solutions PartnerEmpower. W jego ramach stawiamy na budowanie spe

cjalizacji przez naszych partnerów - w tym celu partnerzy zdobyli wiele niezbędnych 

certyfikacji poprzez kursy on-line, jak również biorąc udział w szkoleniach technicznych 

z instruktorem. 

Opcja dodatkowa 

PAWEŁ JUREK 

WICEDYREKTOR DS. ROZWOJU, DAGMA 

Marketingowe zamieszanie wokół rozwiązań chmurowych w pol

skich warunkach nadal nie przełoży się bardzo istotnie na biz

nes. Ciągle realnie, zarówno w segmencie GOV, jak i biznesowym, 

klienci podchodzić będą z rezerwą do chmury z powodu niepew

ności regulacji prawnych, ale także niewystarczającej wiedzy i du

żej ostrożności. Z pewnością widzimy chmurę jako ważną 

technologię w przyszłości, jednak w 2014 roku będzie to nadal raczej opcja dodatkowa dla 

odważnych. Dlatego chcemy być gotowi, kiedy chmurowe rozwiązania wejdą w etap, 

w którym większość klientów będzie oczekiwała tego modelu, ale raczej nie będzie to jesz

cze rok 2014. 

miał na myśli", generując kolejne zmiany 
prawne. Sarkastycznie mogę dodać, uży
wając wyświechtanego słowa, że to taka 
nasza lokalna innowacyjność „alla Polac-
ca". Innowacyjność w interpretowaniu 
mętnych, nieprzemyślanych i również 
„innowacyjnych" pomysłów Ministerstwa 
Finansów - zauważa Jarosław Szawlis, 
prezes InsERT-u. 

Jednym z ważniejszych obszarów rynku 
teleinformatycznego stało się bezpie
czeństwo. Dlatego obserwowaliśmy wal
kę cenową wśród dostawców rozwiązań 
antywirusowych. 
- Walka na to „kto da mniej" za antywi
rusa nieuchronnie będzie musiała dopro
wadzić do stosowania rozwiązań coraz 
niższej jakości, z coraz gorszym pozio
mem wsparcia technicznego. Tymcza
sem wysokiej jakości bezpieczeństwo 
musi kosztować. Dlatego nie zamierza
my licytować w dół, koncentrujemy się 
na jakości produktu, wsparcia przed-
i posprzedażowego, profesjonalizmie 
wdrożeń. Wielu partnerów docenia to 
podejście i wraca do nas po przejścio
wym zachłyśnięciu się rozwiązaniami 
dobieranymi na zasadzie „kto najtańszy". 
Zauważyliśmy, że dla wielu partnerów 
ważna jest nie tylko oferta produktowa, 
ale przede wszystkim warunki i model 
współpracy, dlatego będziemy nadal roz
wijać wsparcie dla partnerów i dedyko
wane narzędzia, które pomogą im 
wygrywać u klientów z naszymi produk
tami. Jednym z przykładów takich dzia
łań będzie z pewnością rozwinięcie 
oferty webinariów dla klientów, które 
mają za zadanie pomóc partnerom 
w efektywnym prezentowaniu rozwiązań 
z naszego portfolio - zapowiada Paweł 
Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju firmy 
DAGMA, dystrybutora rozwiązań bez
pieczeństwa IT. 

Zdaniem praktyków, w najbliższym cza
sie wzrośnie też liczba rozwiązań anali
tycznych, które pozwalają uzyskać 
dokładniejszy obraz zachowań i oczeki
wań klientów. To z kolei przełoży się na 
zwiększone zapotrzebowanie na szybsze 
platformy obliczeniowe, a takie technolo
gie, jak przetwarzanie w pamięci 
i kolumnowe bazy danych, znajdą po
wszechne zastosowanie. Termin Big Data 
zyskiwał na popularności przez cały 2013 
rok i będzie obszarem zainteresowania 
w kolejnych 12 miesiącach. Jednocze
śnie wiele firm boryka się z problemem 
Big Data, zwłaszcza z tym, gdzie zacząć 
lub jak wykorzystać istniejący system, 
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Spokój po awarii 

KRZYSZTOF RACHWALSKI 

REGIONAL MANAGER W POLSCE ORAZ REGIONIE BAŁTYKU I 

ADRIATYKU, VEEAM SOFTWARE 

W 2014 roku spodziewamy się dalszego rozwoju rynku. Liczymy 

na to, że ograniczenia, z którymi musiały zmierzyć się firmy w ob

liczu kryzysu, powoli odchodzą do przeszłości. Równocześnie uwa

żamy, że kryzys gospodarczy stanowił lekcję dla wielu firm, które 

obecnie będą szukać bardziej elastycznych i efektywnych koszto

wo rozwiązań. Te założenia doskonale spełnia wirtualizacja, umożliwiająca szybkie tworze

nie nowych stanowisk roboczych i sprawne rozszerzanie infrastruktury IT przy zachowaniu 

bardzo dobrych wskaźników TCO. Trendy, takie jak Big Data, BYOD i cloud, obecne od dłuż

szego czasu w świadomości branży ICT, będą rosnąć w siłę, wymagając coraz bardziej za

awansowanych zabezpieczeń i łatwego, sprawnego odzyskiwania danych w awaryjnych 

sytuacjach. 

Stawiamy na lojalność i odwagę 

SŁAWOMIR STANIK 

COUNTRY MANAGER, ASUS POLSKA 

Myślę, że w przyszłym roku możemy spodziewać się dalszej korek

ty w segmencie notebooków. Odejście od metod kreatywnego ra

portowania i zmiana strategii niektórych graczy powinny 

doprowadzić do urealnienia rynku. Rynek tabletów nadal będzie 

rósł, ale dynamika tego wzrostu nie będzie już tak duża. 

W kanale partnerskim będziemy stawiać na lojalność i odwagę. 

Wierzę, że wspólnie zadbamy o dobro naszych klientów, dostarczając produkty najwyższej 

jakości w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przywiązuję do segmentu korporacyjne

go - wierzę, żewspólnieznowym dystrybutorem skutecznie poszerzymy grono klientów biz

nesowych. 

ADAM RUDOWSKI 

PREZES ZARZĄDU, YERACOMP SA 

W201Ą r. wzrost sprzedaży chcemy oprzeć głównie na doskonaleniu 

współpracy z partnerami Istotnym krokiem w tym kierunku było uru

chomienie w trzecim kwartale 2013 r. extranetu -platformy do wspól

nej pracy nad projektami. Koncepcja różnych modułów B2B jest 

w naszej branży znana od lat, my jednak zaprojektowaliśmy i wdro

żyliśmy rozwiązanie specjalizowane, szyte na miarę. Jego wyłącznym 

celem jest poprawa skuteczności generowania i realizacji projektów. Jednocześnie narzędzie po

zwala zredukować ilość wkładanej w to pracy. Będziemy zachęcać partnerów do korzystania z te

go narzędzia w jak największym zakresie, by w oparciu o extranet zarządzali projektami 

i budowali przyszłe wyniki. 

by uzyskać dodatkową wiedzę z danych 
dostępnych do analizy. Tu ERP będzie 
grał kluczową rolę. Systemy mogące in
tegrować i przetwarzać dużą ilość 
danych oraz ich źródeł, umożliwią orga
nizacjom uzyskanie dokładnych danych 
na czas, prowadząc do wzrostu efektyw
ności decyzji podejmowanych w czasie 
rzeczywistym. 

- Klienci coraz bardziej zwracają uwagę 
na uzyskiwanie realnych korzyści z wdro
żeń systemów IT. Oczekują, że po uru
chomieniu systemu pewne procesy będą 
realizowane szybciej, z mniejszą ilością 
błędów i że będą ponosić mniej kosztów. 
Staramy się już na początku wdrożenia 
rozmawiać z naszymi klientami na temat 
oczekiwań, by później całe wdrożenie 
podporządkować realizacji zakładanych 
celów - informuje Artur Sawicki, dyrek
tor zarządzający UNIT4 TETA. 

- W tym roku zaobserwowaliśmy ogrom
ne zapotrzebowanie na projekty integra
cyjne. Firmom bardzo zależy na tym, żeby 
wdrażany system był zintegrowany z in
nymi, zewnętrznymi rozwiązaniami, któ
re pochodzą od innych dostawców. Wiele 
przedsiębiorstw ma już wdrożone opro
gramowanie opracowane specjalnie 
pod kątem ich potrzeb, którego nie chcą 
zmieniać na ERP - stąd pomysł połącze
nia tych dwóch systemów. Prośby 
o uwzględnienie tej kwestii w przygoto
waniu projektu znajdują się w większości 
otrzymywanych przez nas zapytań - po
twierdza Piotr Krzysztoporski, dyrektor 
ds. konsultingu w Epicor Software Po
land. 

ROZRASTAJĄCA SIĘ CHMURA 
Choć media zapowiadają koniec kryzy
su gospodarczego, w 2014 roku firmy na
dal będą poszukiwały możliwości 
zmniejszenia kosztów operacyjnych 
przy równoczesnym zachowaniu wyso
kiej konkurencyjności i jakości usług. 
Ten trend wpłynie na popularyzację in
nowacyjnych technologii, takich jak 
aplikacje chmurowe. Rosnąca świado
mość technologiczna przedsiębiorstw 
zmniejsza również pozabiznesowe oba
wy o bezpieczeństwo i kontrolę usług 
chmurowych, które do tej pory stanowi
ły jedną z największych barier w upo
wszechnianiu się tej technologii. 

- Przedsiębiorstwa przekonały się do za
let rozwiązań chmurowych, zwłaszcza 
do systemu miesięcznych płatności, który 
zmniejsza ogólne koszty operacyjne, oraz 
większej elastyczności, która pozwala 
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W przyszłym roku strategiczna 
pozycja mediów społecznościowych 
w komunikacji z klientem będzie 
systematycznie rosła. 

dostosować wykorzystywaną infrastruk
turę do potrzeb biznesowych bez znacznych 
inwestycji w systemy sprzętowe - wyjaśnia 
Marcin Grygielski, dyrektor regionalny 
na rynek Europy Wschodniej w Interactive 
Intelligence. 
W 2014 roku wzrośnie nacisk na obsługę 
klienta za pośrednictwem urządzeń mo
bilnych i wyspecjalizowanych aplika
cji - wiele czołowych przedsiębiorstw 
skupi inwestycje i prace deweloperskie 
na tym szczególnym obszarze. Zacho

wanie spójnego kontekstu informacji 
w komunikacji z klientem w różnych 
mediach, niezależnie od wykorzystywa
nego urządzenia, wymusi ściślejszą niż 
do tej pory współpracę działów marke
tingu i obsługi klienta. Według szacun
ków Interactive Intelligence, około 
60 proc. przedsiębiorstw planuje zain
westować w mobilny kanał komunikacji, 
aby zwiększyć jakość obsługi klienta. In
westycje mają na celu zarówno stworze
nie nowych aplikacji mobilnych, jak 

Ciekawy rok 

MICHAŁ GUZEK 

MANAGING PARTNER, HICRON 

Wzmocnienia przewagi konkurencyjnej można dokonać poprzez 

technologie wspierające biznes, w tym SAP HANA, usprawnianie 

procesów biznesowych poprzez stosowanie rozwiązań wertykal

nych (nakładek) lub szersze wejście w mobility. To także anality

ka Big Data, pozwalająca na poszukiwanie prawidłowości, luk 

rynkowych na bazie informacji spoza przedsiębiorstwa. Dużą 

szansę ma także telemetria, wykorzystywana w celu optymalizacji kosztów energii. W po

łączeniu z Big Data otrzymujemy lepszy i efektywniejszy kosztowo współczynnik konwersji 

kierowania sprzedażą. Niewątpliwie będzie to ciekawy rok i zastanawiamy się, czym może 

nas technologicznie zaskoczyć. 

i ulepszenie istniejących, ponieważ nie
które firmy używają tego kanału już 
od kilku lat. 
- Obserwując rynek widzimy, że klienci 
decyzje o zakupie rozwiązań podejmują 
bardzo ostrożnie i często poprzedza je 
długa analiza potrzeb, zysków i rachunek 
kosztów. Tutaj w sukurs przychodzą roz
wiązania mobilne, ponieważ umożliwiają 
zarządzanie danymi w czasie rzeczywi
stym, redukcję kosztów, eliminację 
procesów papierowych oraz poprawę wy
dajności personelu. Polskie przedsiębior
stwa skupiają się na optymalizacji swoich 
biznesów, ponieważ są już świadome, że 
pozwala ona na efektywniejsze i tańsze 
zarządzanie. 

Zauważamy, że klienci chcą inwestować 
w nowoczesne rozwiązania IT, o czym 
świadczy wzrost sprzedaży oraz liczba 
zrealizowanych projektów - przekonuje 
Olga Krystkiewicz, opiekun kanału part
nerskiego w Motorola Solutions Polska. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
Należy oczekiwać, że w przyszłym roku 
strategiczna pozycja mediów społeczno
ściowych w komunikacji z klientem 
będzie systematycznie rosła. Choć przed
siębiorstwa inwestują w kampanie marke
tingowe w sieciach społecznościowych, 
nie wszystkie mają spójną strategię budo
wy wizerunku, obejmującą ten kanał 
na równi z innymi sposobami komunika
cji. Głównymi problemami, z jakim zma
gają się firmy, jest kwestia uwzględnienia 
mediów społecznościowych w szerszych 
inicjatywach komunikacyjnych, umiejęt
ność dyskutowania na drażliwe tematy, 
zapobieganie rozpowszechnianiu niedo
kładnych informacji oraz identyfikowanie 
rzeczywistych klientów wśród uczestni
ków sieci społecznościowych. Firmy coraz 
częściej inwestują w aplikacje automaty
zujące komunikację w social mediach, 
a także monitorujące ilość, wydźwięk 
emocjonalny komentarzy oraz reakcję fir
my na wpisy użytkowników. „Ręczne" za
rządzanie komunikacją w tym kanale 
sprawdza się w początkowym etapie pro
wadzenia działań, ale prowadzenie duże
go profilu firmowego, gromadzącego 
dziesiątki tysięcy fanów, wymaga wdroże
nia odpowiednich procedur i narzędzi in
formatycznych. W nadchodzącym roku 
popyt na tego typu systemy na pewno 
wzrośnie. 

Marcin Złoch 
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