
Rozwiązania IT 
dla przemysłu 

Czy polskie przedsiębiorstwa korzy
stają z finansowego wsparcia, by wdra
żać nowoczesne rozwiązania IT? 
Generalnie tak, choć nadal niedoceniane 
są możliwości finansowania inwestycji IT 
z funduszy Unii Europejskiej. Tylko w ra
mach Programu Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007 - 2013 mieliśmy do zagospoda
rowania 10 mld euro, do listopada br. podpi
sano umowy na wykorzystanie ok. 80 proc. 
tej kwoty, ale środki na IT na pewno poja
wią się w kolejnych projektach realizowa
nych w latach 2014 -2020. Ponadto warto 
zwrócić uwagę na fakt, że polskie przedsię
biorstwa z sektora przemysłowego wydały 
na IT w 2011 r. aż 3,13 mld zl. 

Wjakich obszarach IT może dziś wspie
rać firmy z sektora przemysłowego? 
Praktycznie w każdym. W grę wchodzi wy
korzystanie IT do wspierania nie tylko tzw. 
back office'u, ale przede wszystkim każ
dego zdefiniowanego i funkcjonującego 
w przedsiębiorstwie procesu biznesowe
go. W zależności od firmy może być ich od 
kilku do kilkunastu: począwszy od procesu 
naukowo-badawczego, poprzez planowa
nie produkcji, produkcję, kontrolę jakości, 
zarządzanie ryzykiem,gospodarkę magazy
nową, logistykę, administrację, marketing, 
sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi 
czy serwis. W każdym z tych procescW jest 
wiele obszarów, w których IT może wspo
móc realizację strategicznych celów firmy. 

Od czego w takim razie należy zacząć? 
Najważniejsze jest właściwe rozpozna
nie procesów, identyfikacja obszarów, 
a następnie wybór spośród całej gamy do
stępnych rozwiązań IT tych, które w naj
większym stopniu będą wspomagać firmę 
i jej pracowników w realizacji założonych 
celów. Coraz częściej przedsiębiorstwa 
zwracają też uwagę na wykorzystanie in
formatyki jako narzędzia pozwalającego 
na wyróżnienie się na tle konkurencji. Ni
kogo dziś nie dziwi bankowość interne
towa, rezerwacja i zakup biletów online 

z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
Za kilka lat podobne usługi będą wykorzy
stywane w zdecydowanie większym stop
niu, również przez sektor przemysłowy. 

Czy jest jakaś różnica w korzystaniu 
z IT między firmami polskimi z rodzi
mym kapitałem a podmiotami zależny
mi od międzynarodowych spółek? 
Nie ma w tym przypadku żadnej reguły, 
jest sporo do zrobienia nie tylko w typowo 
polskich przedsiębiorstwach, ale również 
w firmach reprezentujących zagraniczne 
spółki. Są firmy polskie, które znakomicie 
potrafią wykorzystywać najnowsze osią
gnięcia technologii informatycznych i te 

zentują tę samą branżę. Oprócz klasyczne
go podejścia, polegającego na docieraniu do 
szeroko rozumianych działów IT, na końco
wy sukces na pewno może wpłynąć lobbo-
wanie po stronie zarządzających procesami 
biznesowymi-pokazanie im, jak dana tech
nika, rozwiązanie czy generalnie informa
tyka mogą wspomagać realizację ich celów. 

Jakie techniki będą miały w przyszłości 
największe powodzenie w przemyśle? 
Na pewno rozwiązania pozwalające za
pewnić ciągłość biznesową przedsię
biorstwa, m.in. systemy do backupu 
i odtwarzania danych, archiwizacji infor
macji, rozwiązania high availability dla 
krytycznych aplikacji i systemów, a także 
gwarantujące zasilanie. Kwestia bezpie
czeństwa - fizycznego, ochrony własności 
intelektualnej czy prawnej - również jest 
bardzo istotna i mają tu zastosowanie odpo
wiednie rozwiązania: monitoring wizyjny, 
DLP, szyfracja danych, Control Complian-

W każdym procesie 
biznesowym 

przedsiębiorstwa jest 
wiele obszarów, w których 

IT może wspomóc 
realizację strategicznych 

c e l ó w firmy - MÓWI JACEK LEGUT, 
DYREKTOR SPRZEDAŻY W DZIALE SERWERÓW 

I PAMIĘCI MASOWYCH, VERACOMP SA 

narzędzia postrzegają jako potencjał do 
rozwoju biznesu, a nie jako źródło kosz
tów. Są też przedstawicielstwa między
narodowych koncernów, w których np. 
proces planowania produkcji przepro
wadzany jest ręcznie z wykorzystaniem 
tylko arkuszy kalkulacyjnych. 

W jaki sposób resellerzy mogą szukać 
możliwości w sektorze przemysłowym? 
Podstawa to indywidualne podejście do 
klienta. Nie ma dwóch firm działających 
w identyczny sposób, nawet jeżeli repre-

ce czy minimalizacja ryzyka. Idąc dalej-do 
automatyzacji procesów przemysłowych, 
implementacji systemów SCADA/HMI 
niezbędne są sieci, w tym również radio
we, z kolei na potrzeby wizualizacji - Digi
tal Signage. Tych obszarów jest naprawdę 
wiele, w każdym reseller może znaleźć 
przestrzeń do realizacji swojego biznesu. 
Od wielu lat koncentrujemy uwagę na pod
miotach branży przemysłowej, znamy ich 
obecną sytuację i wiemy, czego potrzebują. 
Jesteśmy do dyspozycji resellerów i wspól
nie możemy osiągać założone cele. 
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