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Łatwo wytłumaczyć 
rosnący popyt 

na rozwiązania 
wideokonferencyjne. 

Firmy uzyskują 
dzięki nim 

spore oszczędności 

Wedtug Tomasza Bijaka, Managera ds. UC&C 
w Huawei, polski rynek zdominowało kilku 

dużych dostawców, a jego wielkość ocenia się na 
okoto 20 mln ztotych rocznie. Mimo niesprzyjającej 
koniunktury gospodarczej dystrybutorzy i produ
cenci liczą na jeszcze większą sprzedaż, zwłaszcza 
na cieszące się największym wzięciem rozwiązania 
nabiurkowe, lub zestawy roompresence składające 
się z kamery, kodeku, mikrofonu oraz monitorów. 
Są tanie, umożliwiają komfortową komunikację 

i, wedtug Olgierda Madeja, Territory Director w Po-
lycomie, przyśpieszają proces decyzyjny w firmach, 
- Trudno się więc dziwić, że prognozy zakładają 
sześciokrotny wzrost do roku 2015 światowego 
ruchu IP związanego z wideokonferencjami bizne
sowymi - mówi Madej. 

W POLSKĘ IDZIEMY 
Mimo rosnącego popytu, naszemu rynkowi ciągle 
jeszcze daleko pod względem wielkości do rozwi-
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Polscy pracownicy zaczynało cenić swój czas. Całodniowe podróż 
na dwugodzinne spotkanie, które można przeprowadzić za pomocą 
wideokonf erencji jest nieefektywna. Jedna z największych sieci 
hipermarketów w Polsce zainstalowała ostatnio system wideokon-
lerencji obejmujący cały kraj. Ciekawe, że wdrożenie zainicjowali 
pracownicy, którzy do tej pory musieli regularnie jeździć na spotka
nia do centrali firmy. Firmy chcą też poprawić jakość komunikacji, 
a wideokonferencje świetnie się do tego nadają. Tak iak we wspom
nianej sieci, pracownicy nie tylko nie muszą już podróżować 
i generować koszy, ale co ważniejsze mogą prowadzić dyskusje, 
kiedy tylko chcą. Te zalety doceniają szczególnie służby mundurowe 
i zdrowia, które zdają sobie świetnie sprawę, że wideokonferencje 
pozwalają im szybko reagować na wszelkie zagrożenia. 

niętych krajów, na przykład państw Skandynawii. Według Olgierda 
Madeja polscy przedsiębiorcy w porównaniu z firmami niemieckimi, 
czy brytyjskimi kupują niewiele, być może nawet dziesięć razy 
mniej. Jak wykazały badania Polycomu, Polacy w porównaniu 
z mieszkańcami Europy Zachodniej wolą podróże służbowe. Sy
tuacja taka ulega jednak pomału zmianie - nasi pracownicy zaczynają 
szanować swój czas. Widać to po wzroście popytu. Potencjał widać 
choćby po rosnących przychodach polskiego oddziału Polycomu, 
które, według Olgierda Madeja, w ciągu ostatnich dwóch lat po
dwoiły się. 

O ile rynek klasycznych rozwiązań rośnie u nas bardzo dynamicz
nie, rozwiązania telepresence sprzedają się u nas słabiej. Krzysztof 
Dobrowolski, General Manager w Mediaz (dystrybutor marek Life 
Size i Vidyo) tłumaczy to wysokimi cenami tych rozwiązań, za które 
trzeba płacić kilkaset tysięcy dolarów. 

- Popyt na wielomonitorowe sale wideokonferencyjne jest niewielki 
- przyznaje Dobrowolski. - Zdecydowana większość projektów 
dotyczy polskich oddziałów międzynarodowych korporacji, których 
budżety są zatwierdzane poza Polską. Zdarza się, że są też kupo
wane poza granicami naszego kraju. 
Nieco inaczej sytuację na rynku postrzega Przemysław Kolasa, 
Product Manager marek Polycom i LifeSize w Ve-
racomp, którego zdaniem w ostatnim czasie zde
cydowanie wzrosło zainteresowanie systemami 
telepresence. Klienci traktują wideokonferencje już 
jako konieczne narzędzie do pracy i chcą, aby było 
ono możliwie najbardziej wygodne i intuicyjne. 
- Są to typowe cechy systemów telepresence -
mówi Przemysław Kolasa. - Reasumując, na rynku 

dalej prym wiodą standardowe wideokonferencje, jednak segment 
rozwiązań telepresence ma się coraz lepiej. 

PROSTOTA I WYGODA 
Nowoczesne rozwiązania wideokonferencyjne nie są ani bardzo 
skomplikowane, ani szczególnie trudne do wdrożenia. Paweł Ko-
rzec, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży w Avaya, przekonuje, 
że najnowsze systemy są wyposażone w intuicyjny interfejs, a użyt
kownik końcowy wcale nie musi odbywać długiego szkolenia, aby 
móc z nich korzystać. 
- Co równie ważne, systemy tego typu nie wymagają pełnej wy
miany infrastruktury - przekonuje Paweł Korzec. - Są projektowane 
w taki sposób, aby łatwo je było dopasować do zastosowanych 
wcześniej rozwiązań sprzętowych i oprogramowania. 
Koszty wdrożenia nie są zbyt wysokie, a do tego użytkownik może 
liczyć na szybki zwrot z inwestycji. Niektórzy specjaliści są zdania, 
że prawdziwym zagrożeniem dla rynku rozwiązań do konferencji 
wideo jest niska przepustowość łączy. Tak, między innymi, uważa 
Krzysztof Dobrowolski, który mówi, że konferencje wideo wyma

gają niezawodnej infrastruktury sieciowej. 
Na rynku panuje opinia, że na złotówkę wydaną na tradycyjny 

system wideokonferencyjny przypada nawet 5 zł 
wydanych na sprzęt sieciowy, który umożliwia 
transmisję o dużej jakości - mówi. 

INTEGRATOR KONTRA 
OPERATOR 
Pewne obawy integratorów wzbudza działanie ta
kich potentatów, jak Telekomunikacja Polska 
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Najprostszym sposobem na to, aby przekonać klienta końcowego 
do zakupu rozwiązania wideokonf erencyjnego jest przygotowanie 
analizy finansowej, czyli zestawienia porównującego koszty zakupu 
i montażu rozwiązania z kosztami wyjazdów służbowych 
pracowników. To powinno zadziałać. Jedyną przeszkodą może być 
mentalność. Okazuje się, że osoby zatrudniane przez firmy lubią 
odwiedzać inne miasta przy okazji podróży służbowej. Zwiedzają 
je i robią zakupy, ale niestety nie dostrzegają, że takie postępowanie 
może mieć negatywny wpływ zarówno na finanse firmy, 
jak i produktywność zespołu. 
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i UPC, którzy wprowadzają własną ofertę 
wideokonferencji. Jednak Krzysztof Dobro
wolski nie obawia się ich. Jak mówi, przygo
towując większe projekty dla klientów 
biznesowych operatorzy często wykorzys
tują wiedzę i doświadczenie integratorów 
zlecając im np. wdrożenie czy serwis, co 
pozwala na pewnego rodzaju symbiozę. 
Wejście na rynek komunikacji wideo 
dużych, zasobnych w gotówkę operatorów 
i budżetami marketingowymi wcale nie musi 
negatywnie odbić się na integratorach. Pie
niądze przeznaczone na promocję mogą w 
konsekwencji spowodować, że wielu po
tencjalnych klientów zacznie sobie wreszcie 
zdawać sprawę z korzyści, jakie daje użyt
kowanie wideokonferencji. 
- Wzrośnie zapotrzebowanie i skorzystają 
na tym głównie integratorzy - podsumo
wuje Dobrowolski, 

Trochę innego zdania jest Tomasz Bijak, 
który uważa, że wspomniani providerzy sta
nowią silną konkurencję dla resellerów i in
tegratorów. Na ich korzyść wielkich firm 

telekomunikacyjnych działają silne, wypro
mowane przez lata marki. Z pewnością 
wielu przedsiębiorców docenia możliwość 
otrzymania pełnego pakietu wideokonfe-
rencyjnego urządzeń oraz usług. 
- Wydaje się jednak, że owoce zbierze ten, 
kto zaproponuje rozwiązania innowacyjne -
mówi Bijak. - W ostatecznym rozrachunku 
to one zadecydują o sukcesie lub porażce. 

RÓŻOWA PRZYSZŁOŚĆ 
Konrad Olszewski, Konsultant do spraw sys
temów wideo w Cisco Systems, nie ma 
wątpliwości, że popyt na systemy wideo-
konferencyjne rośnie i będzie rósł także 
w przyszłości. 
- W naszym corocznym raporcie Cisco Vi-
sual Networking Index prognozujemy, że w 
latach 201 I -2016 ruch IP związany z wideo-
konferencjami biznesowymi wzrośnie sześ
ciokrotnie - mówi Olszewski. - Ruch ten 
będzie rósł prawie dwukrotnie szybciej niż 
całkowity ruch IP generowany przez firmy. 
Jego średnioroczna stopa wzrostu wyniesie 
między 201 I a 2016 42 procent. 
Przemysław Kolasa, Product Manager marek 
Polycom i LifeSize w Veracomp, zwraca 
uwagę na rosnące zainteresowanie usługami 
świadczonymi za pośrednictwem chmur. 
Ma to oczywiście wpływ na systemy wideo-
konferencyjne. Rozwój techniki cloud jest 
coraz bardziej dynamiczny, dzięki czemu 
możliwe są chociażby połączenia z syste
mami mobilnymi, jak smartfony, tablety, czy 
laptopy i to praktycznie z każdego miejsca na 
świecie. Kolasa zwraca uwagę, ze w takich 
rozwiązaniach agregacja ruchu wideokonfe-
rencyjnego odbywa się w chmurze. I 
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