
Możliwości 
nigdy się nie kończą 

Z MARIUSZEM KOCHAŃSKIM, 

CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM DZIAŁU SYSTEMÓW SIECIOWYCH W VERACOMP SA, 

ROZMAWIA BARBARA MEJSSNER. 

-Jak Pan ocenia 2012 rok w Veracomp? 
Czy zrealizowaliście swoje plany 
pomimo spowolnienia gospodarczego? 
- jesteśmy zadowoleni, udało się w tym 
roku zakończyć sporo ciekawych 
technologicznie i biznesowo projektów. 
Patrzymy razem z naszymi partnerami 
na rok 2013 z umiarkowanym 
optymizmem, wiemy, że nie będzie to rok 
łatwy - z uwagi na niekorzystne 
tendencje makroekonomiczne. Jednak 
z drugiej strony, okres dekoniunktury, 
konieczność zwiększania 
konkurencyjności będą nadal generowały 
zyski w naszej branży. Silna konkurencja 
zawsze powoduje wzrost 
zapotrzebowania na informatykę, bo 
dzięki IT można łatwiej i szybciej 
optymalizować biznes i przejść przez 
trudny czas w gospodarce. 

- Na co powinni stawiać resellerzy, 
żeby się w tych trudnych czasach 
odnaleźć? 
- Odpowiadając wprost - na doradztwo. 
Rośnie świadomość roli, jaką IT odgrywa 
w przedsiębiorstwach, i to nie tylko 
w dużych korporacjach, ale też 
w niewielkich firmach. Właściciele tych 
firm oczekują od dostawców już nie tylko 
wdrożenia systemu ERP, ale szeroko 
pojętego doradztwa. W obliczu kryzysu 
przedsiębiorstwa, oczywiście, tną koszty, 
ale istotne jest, aby ktoś im doradził, jak 
zrobić to mądrze. Cięcie kosztów oznacza 
nieraz ograniczenie zatrudnienia, jednak 
IT pozwala na utrzymanie w takim 
procesie wymaganej wydajności pracy. 
W kryzysie istotna jest też kwestia 
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lepszego, precyzyjnego, a przede 
wszystkim tańszego dotarcia do klienta, 
a informatyka będzie potrzebna do tego, 
by go znaleźć. Gdyby analizować 
szczególnie obiecujące technologie, to 
nasi klienci mieli w 2012 roku najwięcej 
wdrożeń w obszarach bezpieczeństwa, 
pamięci masowych i wideokonferencji. 
Ale dynamicznie rosła też liczba 
projektów audio-wideo, unified 
communications oraz korporacyjnych 
sieci Wi-Fi. 

-Jakie rynki są dziś najlepsze dla 
resellerów, gdzie mogą obecnie szukać 
przychodów? 
- W naszych warunkach trzeba wyróżnić 
trendy globalne oraz lokalne, polskie. 
Do globalnych zaliczyłbym chmurę, 

konsumeryzację IT, Big Datę, sieci 
społecznościowe. Równie interesujące jest 
to, co dzieje się tu i teraz w Polsce. 
Najważniejsza jest powszechność telefonii 
komórkowej 3G, czyli mobilność 
i penetracja gospodarstw domowych 
szybkim dostępem do Internetu. Ważny 
jest też trend związany z e-administracją, 
a przede wszystkim e-samorządem. 
Polskie miasta i gminy inwestują 
w różnego rodzaju portale, na których 
promują nowe ustugi dla obywateli, ale 
także siebie, z myślą o potencjalnych 
inwestorach. Kolejny, bardzo ważny 
lokalny trend, będący pochodną tego 
pierwszego, to budowanie zupełnie 
nowych więzi społecznych i biznesowych. 
Nowe pokolenie, czyli pokolenie 
Facebooka, zupełnie inaczej postrzega 
kwestię odległości i bliskości 
geograficznej. Dzisiaj mały resellerczy 
integrator ma największe szanse 
w świadczeniu usług wobec podmiotów, 
które znajdują się w promieniu 30 km 
od jego siedziby. Ale czy tak będzie 
zawsze? Przed resellerami otwiera się 
nowy obszar - znacznie szerszego zasięgu 
działania, nowych możliwości. 
Analizując polskie trendy warto też 
zwrócić uwagę na niektóre rynki 
wertykalne, choćby na proces 
prywatyzacji szpitali. Ich nowi prywatni 
właściciele będą oczekiwać efektywności 
kosztowej, a tej nie da się zapewnić bez 
informatyki. Zgodnie z nowymi 
regulacjami prawnymi, szpitale będą 
musiały tworzyć cyfrowe archiwa kart 
pacjenta. To oznacza decyzje, czy będą je 
same budować, czy też będą z nich 

IT RESELLER
2012-12-19



IT RESELLER
2012-12-19



korzystać w modelu chmury prywatnej. 
TT w medycynie to także kwestie 
związane z bezpieczeństwem informacji, 
zarówno fizycznym, jak 
i informatycznym. 

- Coraz częściej buduje się 
kompleksowe, zaawansowane 
rozwiązania pod kątem potrzeb 
klienta. W związku z tym reseller musi 
mieć dużą wiedzę techniczną, by 
doradzić klientowi i przedstawić 
optymalne rozwiązanie. Czy w zakresie 
consult ingu resellerzy radzą sobie 
sami, czy zwracają się o pomoc 
do Veracomp? 
- Etap rozwoju rynku, w którym klient 
wiedział, co powinien kupić, co jest mu 
potrzebne, jakie rozwiązania 
technologiczne chce wdrożyć, mamy już 
w dużej części za sobą. Wydaje się, że 
consulting będzie stanowił najważniejszą 
cześć procesu sprzedaży. Jeżeli reseller 
potrafi spojrzeć na świat oczami swojego 
klienta, zastanowić się, z jakimi 
problemami klient się zmaga, to będzie 
mógł zaproponować mu konkretne 
rozwiązania technologiczne. Jako 
dystrybutor VAD, mamy wielu 
partnerów, którzy dysponują dużą 
wiedzą branżową i sami dokonują 
wyboru rozwiązań, ale dla sporej liczby 
naszych resellerów najważniejszym 
aktywem jest dobra relacja z klientem. 
W tym drugim przypadku często bywa 
tak, że resellerzy przychodzą do nas 

z prośbą o radę, co jeszcze mogliby 
sprzedać swojemu klientowi. Zawsze, 
kiedy nasi partnerzy czują, że ich wiedza 
jest niewystarczająca, chętnie 
przychodzimy z pomocą. Od ponad roku 
prowadzimy w firmie projekt związany 
z budową modeli biznesowych. Mamy 
przygotowane rozwiązania 
technologiczne dla 20 głównych rynków 
wertykalnych. Ta wiedza spotyka się 
z bardzo dużym zainteresowaniem 
zarówno partnerów, jak i ich klientów 
końcowych. 

- Czy w związku z tym dążeniem 
do zdobywania jak największej wiedzy 
jest widoczne zwiększenie 
zapotrzebowania na szkolenia 
i certyfikacje, i jakie certyfikacje cieszą 
się największym powodzeniem? 
- Każdy z naszych producentów prowadzi 
swój własny program partnerski i jego 
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konsekwencją są też wymogi dotyczące 
kompetencji partnerów. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę liczbę przeprowadzonych 
szkoleń i ich uczestników, niewątpliwie 
największym zainteresowaniem cieszą się 
szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, 
zwłaszcza te obejmujące rozwiązania 
firmy Fortinet. W przypadku nisz 
technologicznych, takich jak np. 
wideokonferencje, sieci bezprzewodowe, 
technologie audio-wideo do sal 
konferencyjnych, stale odbywają się 
szkolenia i procesy certyfikacyjne, i są one 
bardzo popularne. 

- A czy duży procent projektów 
realizowanych przez Waszych 
partnerów to są projekty w sektorze 
publicznym? 
- Jest to znaczący udział. Zwłaszcza oferta 
w zakresie data center, obejmująca 
przełączniki LAN, bezpieczeństwo, 
centralne zasilanie, optymalizację 
transmisji w sieci rozległej, znalazła 
uznanie naszych partnerów i klienta 
końcowego w naprawdę poważnych 
projektach. Obserwujemy rosnący trend 
w administracji centralnej, aby 
koncentrować przetwarzanie danych 
w data center. 

-Ale administracja centralna to duże 
i trudne projekty, a co z drobniejszymi 
resellerami. Czy oni także mają szanse 
na klientów z sektora publicznego? 
- W mniejszych projektach bardzo 
istotnym klientem naszych partnerów 
jest sektor samorządowy, który wciąż 
dysponuje środkami finansowymi 
z dotacji unijnych. Samorządowcy mają 
świadomość tego, że wiele rzeczy trzeba 
doskonalić i z bardzo dużą otwartością 
oczekują od resellerów sprecyzowanych 
propozycji, jak można jeszcze usprawnić 
życie obywateli. Dlatego warto iść 
do samorządów z konkretnymi 
pomysłami; na przykład, jak 
wykorzystać sieć bezprzewodową 
budowaną na zewnątrz do komunikacji 
ze strażą miejską, jak taki strażnik 
za pomocą urządzenia PDA, tabletu czy 
smartfonu może lepiej sprawować 
nadzór nad mieniem miejskim. 
Samorządowcy interesują się też tym, 
jak budować głębsze relacje ze 
społecznością lokalną, np. transmitując 
na żywo przez Internet obrady rady 
miasta. 
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