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Jesteśmy częścią sukcesu

Fortinet
Z GRZEGORZEM SZAŁAŃSKIM,

PRODUCT MANAGEREM FORTINET YERACOMP, ROZMAWIA WOJCIECH URBANEK.

- Czy sprzedaż systemów UTM to dobry
biznes dla dystrybutora z wartością
dodaną?
- Segment produktów związanych
z bezpieczeństwem wymaga od całego kanału
nieustającego wzrostu kompetencji - to
szybkość tego wzrostu wyznacza jakość
w zakresie produktów i usług. Jeśli zwrócimy
uwagę, że systemy UTM, jako rozwiązania
wielofunkcyjne, dostarczają najszerszej
ochrony na rynku, to wyzwanie po stronie
dystrybutora VAD jest szczególnie duże.
Zarówno w zakresie budowania kompetencji
partnerów, jak i wsparcia projektowego
czujemy się jako dystrybutor bardzo dobrze,
co w połączeniu z rozwiązaniami Fortinet
pozwala nam dotrzeć do bardzo dużej liczby
partnerów.
- Dlaczego Veracomp oferuje rozwiązania
firmy Fortinet?Jak długo współpracujecie
z tym producentem ?
- Z punktu widzenia dystrybutora, najlepsza
sytuacja ma miejsce, gdy współpracę
z producentem rozpoczyna w momencie,
kiedy oferuje on już gotowy, dojrzały produkt,
ale pod niszową marką. Kolejny etap to
umacnianie się marki i wspólne budowanie jej
rozpoznawalności na konkretnym rynku.
Dokładnie taka sytuacja miała miejsce, gdy
w 2005 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą
Fortinet, która wtedy jeszcze nie była szerzej
znana na rynku. Z czasem wyrosła
na niekwestionowanego lidera w zakresie
produktów bezpieczeństwa. Czujemy, że
jesteśmy częścią tego sukcesu, co niewątpliwie
ma wpływ na atmosferę wspólnie
prowadzonego biznesu, a to jest bezsprzecznie
odczuwane również przez partnerów.
- Wjaki sposób promujecie rozwiązania
UTM? Czy podziela Pan opinię, że są to
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produkty trochę niedoceniane, znajdujące
się w głębokiej niszy?
- Marketing w branży IT to dziedzina,
w której najczęściej ścierają się stereotypy
kreowane misternie przez sztaby specjalistów
konkurujących producentów. W tym gąszczu
trudno klientowi odnaleźć istotne dla niego
różnice, wynikające np. ze skrótów UTM czy
NGF, dlatego w swoich działaniach stawiamy
na pragmatyzm. Przekaz jest taki sam dla
partnerów, jak i klientów końcowych
- „Doświadcz naszej technologii! Wybierz
istotne dla Ciebie funkcje! Popatrz na swoje
problemy szerzej!". Abyśmy mogli realizować
taki model, organizujemy, oprócz
standardowych testów, warsztaty dla
klientów końcowych w ich środowisku,
bierzemy udział w dedykowanych
konferencjach z naszym labem, organizujemy
seminaria w formule otwartej dyskusji dla
partnerów i ich klientów. Warsztaty dla
partnerów dobywają się co dwa tygodnie
w różnych formułach.
Dzisiaj, gdy wydajność platform FortiGate
została potwierdzona niezależnymi testami,
spokojnie skupiamy się na edukowaniu
partnerów w zakresie umiejętności
budowania skutecznej polityki
bezpieczeństwa - pamiętajmy, że urządzania
bezpieczeństwa to nadal tylko narzędzia,
z których trzeba umieć świadomie
skorzystać.
- Kim są najczęściej nabywcy rozwiązań
UTM?
- W zakresie instalacji pojedynczych styków
z Internetem trudno wymienić jakikolwiek
rynek wertykalny, gdzie nie odnosilibyśmy
sukcesów. Unikalną cechą rozwiązań
FortiGate jest fakt, że poczynając od małych
rozwiązań, a kończąc na modularnych,
przeznaczonych dla instytucji finansowych
i operatorów telekomunikacyjnych, Fortinet
oferuje dokładnie ten sam system operacyjny
z tym samym poziomem bezpieczeństwa.
Dzięki temu klient nie czuje dyskomfortu
szufladkowania ze względu na wielkość
organizacji, co w przypadku mniejszych firm
zwykle spychało je do rozwiązań
niecertyfikowanych.
Z pewnością istotny wzrost obserwujemy
wśród klientów poszukujących
funkcjonalności zawężonych do wydajnych
rozwiązań firewall/IPS, gdzie klient używa
technologii SSL/IPSec. Taka konfiguracja jest
wymagająca wydajnościowo, co dość łatwo
zaobserwować w testach - akceleracja
układami ASIC w rozwiązaniach FortiGate
pozwala nam grać bardzo agresywnie

cenowo, a dzisiaj jest to argument nie
do pominięcia nawet w sektorze finansowym
czy też telekomunikacyjnym.
- Czy sprzedaż UTM wymaga od resellera
dużego zaangażowania?
- Zdecydowanie tak. Zarówno oficjalne
wymagania producenta w zakresie
certyfikacji, jak i nasze doświadczenia
wskazują, że partner musi posiadać
kompetencje projektowo-wdrożeniowe.
Zagadnienia z zakresu Next Generation

ZBUDOWANIE
KOMPETENCJI
W ZAKRESIE
PRODUKTÓW FORTINET
POZWALA W BARDZO
KRÓTKIM CZASIE
ZBUDOWAĆ
KOMPETENCJE
NA BARDZO
ROZLEGŁYM
TEMATYCZNIE
OBSZARZE W RAMACH
BEZPIECZEŃSTWA,
A OBSZAR TEN DOTYKA
DZISIAJ KAŻDEGO
FRAGMENTU
INFRASTRUKTURY.
Security to dość złożone projekty,
wymagające pewnego doświadczenia
gwarantującego klientowi satysfakcję
z wdrożenia, a potem utrzymania systemu.
Partner, którego kompetencje zostaną
dobrze ocenione przez klienta, zapewnia
sobie miejsce jako doradca podczas całego
procesu budowania bezpieczeństwa - a jak
wiemy, jest to proces ciągły.
Dlatego jako dystrybutor wspieramy
oficjalną ścieżkę certyfikacyjną szeregiem
warsztatów z zakresu konfiguracji
systemów FortiGate, best practice,

troubleshooting. We współpracy
z producentem zapewniamy finansowanie
w zakresie budowania laboratoriów
demonstracyjnych przez partnerów. Staramy
się też wesprzeć partnerów w realizacji
marketingu do klientów końcowych. Poza
standardowymi materiałami realizujemy
autorski program outsourcingu konferencji
i warsztatów. Są to przygotowane działania
marketingowe w formie gotowych
produktów, które partner może zamówić,
wskazując grupę docelową.
- Dlaczego resellerzy powinni
zainteresować się systemami UTM?
- Trudno dzisiaj sobie wyobrazić kompromis
w zakresie bezpieczeństwa, który pozwoliłby
na zrezygnowanie z jakiegoś elementu
bezpieczeństwa realizowanego przez
rozwiązania UTM - Firewall, VPN,
Antywirus, IF^J, Web Filtering, Antyspam.
Zatem jeśli klient ma ograniczenia
budżetowe lub organizacyjne
uniemożliwiające wdrożenie pełnego
systemu, z pewnością zwróci się w kierunku
rozwiązań wielofunkcyjnych.
Zbudowanie kompetencji w zakresie
produktów Fortinet pozwala w bardzo
krótkim czasie zbudować kompetencje
na bardzo rozległym tematycznie obszarze
w ramach bezpieczeństwa, a obszar ten
dotyka dzisiaj każdego fragmentu
infrastruktury - styk z Internetem,
sieć/WLAN, aplikacje, bazy danych czy
systemy operacyjne.
Jeśli zwrócimy uwagę, że najkorzystniejszy
dla partnera model biznesowy to
zapewnienie klientowi panaceum
na możliwie wszystkie jego problemy, to
wnioski nasuwają się same.
- Jak przedstawia się potencjał polskiego
rynku UTM? Czy w najbliższych latach
możemy liczyć się z jego wzrostem?
- W zakresie trendów bezpieczeństwa polski
rynek wydaje się być w nurcie światowym,
a ten opisywany przez niezależne organizacje
konsultingowe przewiduje nieustanny wzrost
rynku UTM w stosunku do pozostałych
systemów bezpieczeństwa. Jak podaje IDC,
w całym rynku urządzeń bezpieczeństwa
UTM stanowi około 30 proc. udziałów, co
przy trendzie wzrostowym w Europie
Centralnej, w pierwszym kwartale 2012 r.
na poziomie 39 proc, pozwala być optymistą.
Dodatkowo trend ten będzie wzmocniony
koniecznością wymiany części architektury
w związku z wdrożeniem IPv6, które już jest
realizowane przez część dostawców
Internetu.

