
Przed nami 
ciekawy rok 

MARCIN ZŁOCH 

2013 rok będzie kolejnym rokiem chmury i rozwiązań mobilnych. W okresie 
spowolnienia gospodarczego firmy nie chcą zamrażać swoich oszczędności. Wolą 

zakup oprogramowania rozłożyć na stałe miesięczne opłaty abonamentowe, 
uzależnione od liczby użytkowników. 

Rok 2013 będzie na pewno 
ciekawym dla Polski zarówno 
w ekonomii, jak i technologii. 

- Technologicznie będziemy świadkami 
przenikania do Polski sześciu procesów: 
wirtualizacji, mobilności, chmury, sieci 
społecznościowych, wideo oraz Big 
Daty - wylicza Mariusz Kochański, 

członek Zarządu, dyrektor Działu 
Systemów Sieciowych w Veracomp. 
W nadchodzącym roku w firmach 
zdecydowanie będzie dominował model 
cloud. Nikt już nie ma wątpliwości, że 
era post-PC na dobre zadomowiła się 
także w polskim biznesie. O ile mniejsze 
firmy przenoszą się do chmury przede 

wszystkim ze względu na optymalizację 
kosztów, o tyle dla większych 
przedsiębiorstw głównym bodźcem jest 
możliwość szybszej adaptacji do zmian 
rynkowych czy ułatwienie współpracy. 
Rynek odchodzi od poszczególnych 
rozwiązań dostarczanych przez 
niezależnych dostawców w stronę 
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BEZPIECZNIE W KIESZENI 

JOLANTA MALAK 

DYREKTOR GENERALNY, 

SYMANTEC POLAND 

W części konsumenckiej, poza 

naszym standardowym 

oprogramowaniem 

zabezpieczającym, mocno 

rozwijamy ochronę dla 

urządzeń mobilnych. Jak 

pokazało badanie Norton 

Cybercrime Report 2012, aż 2/3 

użytkowników smartfonów 

i tabletów nie zabezpiecza 

swoich urządzeń. A przecież 

w tych urządzeniach 

przechowujemy dzisiaj 

wszystko - pocztę prywatną 

i służbową, zdjęcia najbliższych 

czy dostęp do konta 

bankowego. Ponadto, liczba 

zagrożeń i luk bezpieczeństwa 

w systemach mobilnych stale 

rośnie i ich ochrona będzie 

jednym z głównych wyzwań 

w 2013 r. 

KONKURENCYJNOŚĆ WZROŚNIE 

ADAM KOMOROWSKI 

DYREKTOR DZIAŁU APLIKACJI 

BIZNESOWYCH MICROSOFT 

DYNAMICS, POLSKI ODDZIAŁ 

MICROSOFT 

W 2013 roku skupimy się przede 

wszystkim na rozwiązaniach dla 

sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz tzw. start-

upach, które w znacznie 

większym stopniu niż firmy 

sektora enterprise potrzebują 

narzędzi informatycznych 

do utrzymania się na rynku. 

A konkurencyjność w segmencie 

MSP w nadchodzącym roku bez 

wątpienia wzrośnie. 

Rozwiązaniami IT najbardziej 

będą interesować się takie sektory 

gospodarki, jak administracja 

publiczna i branża edukacyjna. 

RAZEM ŁATWIEJ 

WOJCIECH 
GRUNWALD 

DYREKTOR DZIAŁU SPRZEDAŻY 

I WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI, 

HP POLSKA 

W 2012 r. w HP podjęto decyzję o 

połączeniu dwóch działów: 

Komputerowych Systemów 

Osobistych (PSG) oraz Druku 

i Obrazowania (IPG), które 

tworzą obecnie jedną, 

ujednoliconą strukturę - Printing 

& Personal Systems (PPS). Dla 

partnerów HP to duże 

ułatwienie, zarówno od strony 

biznesowej (wszystkie produkty 

znajdują się w jednym dziale -

PPS), jak i operacyjnych 

aspektów współpracy (każdy 

partner ma jedną osobę 

kontaktową po stronie HP, co 

znacznie ułatwia prowadzenie 

biznesu). 

zróżnicowanych systemów, które są 
integrowane w ramach chmury. 
Przy współpracy z wiarygodnym 
dostawcą o wysokich kompetencjach 
pracowników - funkcjonalność 
rozwiązań w chmurze ograniczać może 
tylko wyobraźnia. Telekomunikacja, 
oprogramowanie biznesowe, 
przechowywanie i analiza 
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KONIEC KABLI 

DANIEL ŻUKOWSKI 

NETWORKING BUSINESS UNIT 

MANAGER, KONSORCJUM FEN 

W roku 2012 mogliśmy 

zauważyć wzrost sprzedaży 

systemów sieci 

bezprzewodowych opartych 

na kontrolerze i zarządzanych 

punktach dostępowych. 

W świecie, gdzie niemal każde 

urządzenie staje się 

bezprzewodowe, a każdy z nas 

ma takich urządzeń kilka, jest 

to naturalny stymulant 

do rozwoju właśnie tej części 

biznesu IT. W końcu, dla 

większości użytkowników 

Internetu całkiem naturalne jest 

to, że w swoim domu łączą się 

z siecią bez użycia kabli. Teraz 

oczekują, że będą mogli 

uzyskać połączenie w pracy, 

hotelu, na przystanku 

autobusowym. 

danych - firmy na całym świecie, 
również w naszym kraju, będą przenosić 
kolejne obszary biznesowe do chmury. 
- 2013 rok będzie kolejnym rokiem 
chmury i rozwiązań mobilnych. Coraz 
więcej firm decyduje się na korzystanie 
z systemu w formie usługi. Z jednej 
strony, jest to efekt zwiększającej się 
świadomości tej formy korzystania 

IT RESELLER
2013-01-21



It 
ROLA DYSTRYBUTORA 

WOJCIECH 
ŁASTOWIECKI 

WICEPREZES ABC DATA 

Rola dystrybutora produktów 

IT dynamicznie się zmienia, 

podobnie jak struktura całego 

kanału sprzedaży. Widoczna 

jest pionowa 

integracja - z jednej strony, 

dostarczamy na rynek produkty 

pod marką własną, wchodząc 

w rolę producenta, z drugiej, 

rozszerzamy kanały sprzedaży 

i coraz mocniej 

współpracujemy z partnerami, 

którzy mogą zlecać nam 

dodatkowe usługi. 

GRA W ZIELONE 

DARIUSZ KOSESK1 

WICEPREZES, SCHNEIDER 

ELECTRIC POLSKA 

Coraz częstsze problemy 

z dopływem prądu dobrej jakości 

powodują, że zapotrzebowanie 

na nasze urządzenia będzie 

rosło. Produkty marki APC by 

Schneider Electric, kojarzone 

do tej pory głównie z rynkiem IT, 

będą coraz częściej wdrażane 

w zakładach przemysłowych. 

Dodatkowo, firmy szukając 

oszczędności będą coraz częściej 

myślały o poprawie efektywności 

energetycznej. Tym samym 

popyt na urządzenia typu Green 

IT będzie rósł. 

OJCOWIE BOOMU 

ŁUKASZ KORALEWSKI 

COUNTRY MANAGER, GOCLEVER 

Pojawienie się naszego tabletu 

w sieci dyskontów było 

momentem przełomowym dla 

całej branży urządzeń mobilnych 

w Polsce. Promocja stała się 

początkiem tabletowego boomu 

wśród Polaków. Analizy rynku 

w 2012 roku wyraźnie wskazują 

również na ekspansję 

smartfonów, których udział 

w rynku telefonów mobilnych 

wynosi w Polsce już około 

40 proc. i ciągle rośnie. Goclever 

rozwija swoją ofertę o telefony 

typu smartfon, stawiając na ich 

uniwersalność 

i mulufunkcyjność. 

UPROSZCZONE PARTNERSTWO 

ROMAN SADOWSKI 

SZEF MARKETINGU NA REGION 

CIS, EUROPY ŚRODKOWEJ 

I POŁUDNIOWEJ, ALCATEL-

-LUCENT ENTERPRISE 

2013 rok będzie obfitował w zmiany 

związane z wdrożeniem nowego 

programu partnerskiego. Alcatel-

-Lucent skupi się na rozwoju 

kompetencji partnerów, 

upraszczając jednocześnie model 

obowiązujących specjalizacji 

i system przyznawanych benefitów 

za ich osiągnięcie. Uruchomimy 

także szereg aktywności, których 

celem jest ułatwienie nawiązania 

współpracy z partnerem 

w strategicznych dla nas 

dziedzinach. 

- • © • * 

z informatyki, a z drugiej, poniekąd 
zmusza do tego kierunku myślenia 
obecna sytuacja na rynku. W okresie 
spowolnienia gospodarczego firmy nie 
chcą zamrażać swoich oszczędności. 
Wolą zakup oprogramowania rozłożyć 
na stałe miesięczne opłaty 
abonamentowe, uzależnione od liczby 
użytkowników. Ponadto, dzięki 
chmurze nie muszą inwestować 
w dodatkowy sprzęt, tj. serwery. Warto 
dodać, że popularne będą również 
modele hybrydowe, np. system FK lub 
ERP instalowany stacjonarnie wraz 
z podłączeniem do sklepu 
internetowego, który będzie używany 
w formie usługi - zauważa Robert 
Różycki, Channel Manager w Comarch. 
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RENESANS GAMINGU 

PAWEŁ 
LEŚNIOROWSKI 

CONSUMER SALES MANAGER 

POLAND & BALTICS, NVIDIA 

Wbrew wielu pesymistycznym 

prognozom, można obecnie 

mówić o renesansie gamingu 

PC, a związane z nim wzmożone 

zainteresowanie rozwiązaniami 

wydajnymi i bardzo wydajnymi 

obserwuje się także i w Polsce. 

Wydajność graficzna ma 

również duże znaczenie dla 

użytkowników komputerów 

przenośnych, którzy dzięki 

technologii Optimus mogą 

przy tym cieszyć się długim 

czasem pracy notebooka 

przy zasilaniu akumulatorowym. 

MATEMATYCZNY TABLET 

PIOTR TOMCZAK 

Z FIRMY ZLBI, PRZEDSTAWICIELA 

CASIO 

Rok 2013 na rynku kalkulatorów 

to przede wszystkim dwa trendy. 

W kalkulatorach naukowych 

pojawi się długo oczekiwany 

FX-CP40o - połączenie 

dotykowego ekranu 

z podświetleniem i kolorami. 

Będziemy mieli swój 

„matematyczny tablet" 

z prawdziwego zdarzenia. 

Natomiast kalkulatory biurowe 

mają pierwsze od wielu lat, 

naprawdę innowacyjne 

rozwiązanie - podwójny ekran. 

Przyszły rok pokaże, czy rynek jest 

gotowy na taką rewolucję 

w sposobie wykonywania obliczeń. 

WYGRANE W WOJSKU 

PIOTR GŁASKA 

SENIOR PRODUCT MANAGER, 

HUAWEI POLSKA 

Pomimo dość trudnej sytuacji 

gospodarczej w Polsce, 

w obszarze projektów mniejszej 

i średniej wartości (poniżej 

2 mln dol.) zanotowaliśmy 

prawie trzykrotny wzrost 

przychodów. Szczególnie 

wartym podkreślenia jest fakt, iż 

udało nam się wygrać 

i zrealizować znaczące projekty 

w bardzo wymagającym 

sektorze finansowym oraz 

w wojsku. Zawdzięczamy to 

przede wszystkim bliskiej 

współpracy firmy z partnerami 

oraz naszym działem badawczo-

-rozwojowym. 

NIE TYLKO CENA 

TOMASZ JAWORSKI 

HP DATACENTER 

TRANSFORMATION SALES 

SPECIALIST, CLOUD CHAMPION, 

HP POLSKA 

Konkurencja na rynku serwerów 

jest bardzo duża, zatem klienci 

mają ogromny wybór. 

W roku 2013 z pewnością 

istotnym czynnikiem 

wpływającym na zakup będzie 

cena, jednak spodziewamy się, 

że klienci nadal wymagać będą 

przede wszystkim wysokiej 

jakości wykonania, łatwości 

serwisowania i braku 

problemów z obsługą. Serwery 

HP od lat są synonimem tych 

cech, co pokazuje tzw. magiczny 

kwadrant Gartnera. 

ZWIELOKROTNIONE 
ZABEZPIECZENIA 

Zmienia się sposób korzystania 
z urządzeń i nowych technologii. 
W szczególności w środowisku 
biurowym widać skrajne trendy, które 
się przenikają. Firmy postrzegają sprzęt 
jako koszt operacyjny, który należy 
optymalizować, a jeszcze 10 lat temu ten 
obszar traktowany był jako inwestycja, 
dzięki której można osiągnąć przewagę 
rynkową. Jednocześnie pracownicy 
w życiu prywatnym powszechnie 
korzystają z najnowszych urządzeń 
i rozwiązań, jak np. smartfony, tablety 
czy zaawansowane aplikacje, często 
dostępne bezpłatnie w Internecie. 
Przyzwyczajenia i oczekiwania z życia 

prywatnego leżą u podstaw trendu 
konsumeryzacji środowiska biurowego. 
Coraz częściej firmy pozostawiają 
pracownikom wybór sprzętu, oferują 
dofinansowanie zakupu i możliwość 
korzystania z prywatnych urządzeń. 
Podobnie jest z oprogramowaniem czy 
rozwiązaniami do współpracy 
grupowej - są wybierane zgodnie 
z preferencjami osób, które będą z nich 
korzystać. Konieczność uwzględnienia 
prywatnych przyzwyczajeń 
pracowników podczas budowania 
architektury IT w firmie odbija się także 
na obszarze bezpieczeństwa danych. Jest 
to nierozerwalnie związane z coraz 
powszechniejszym modelem Bring Your 
Own Device (BYOD). Już pół roku temu 
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PRYWATNY MONITORING 

MONIKA 
ANTOSZEWSKA 

CHANNEL & DISTRIBUTION 

SALES MANAGER, D-LINK 

POLSKA 

Coraz większą popularność 

zdobywa monitoring cyfrowy, 

wypierając popularne w Polsce 

systemy analogowe. W ofercie 

firmy D-Link pojawiły się 

niedrogie kamery IP 

przeznaczone dla użytkownika 

domowego, udostępniające 

obraz z kamery poprzez 

urządzenia mobilne wszędzie 

tam, gdzie jest dostęp 

do Internetu. Bezpłatna usługa 

mydlink, dostarczana wraz 

z tymi kamerami, została 

doceniona przez setki 

prywatnych użytkowników 

w Polsce, którzy korzystają z niej 

podczas wakacji lub wyjazdów 

służbowych, monitorując własne 

mieszkanie na ekranie 

komputera lub smartfona. 

SZYBKI SERWIS 

NORBERT KOZIAR 

SENIOR SALES MANAGER 
EASTERN EUROPE, WESTERN 

DIGITAL 

W poprzednim roku 

udostępniliśmy szereg narzędzi 

ułatwiających sprzedaż 

resellerom. Stworzyliśmy 

onlineową platformę 

szkoleniową WD University, 

polskojęzyczne Centrum 

Informacji Resellera WD Direct 

oraz polski support techniczny. 

W połowie 2012 roku 

wprowadziliśmy pilotażowo 

w Polsce WD Care, rozszerzoną 

gwarancję i ekspresową 

wymianę serwisową w ciągu 

48 godzin. Mogę już zdradzić, 

że projekt zakończył się 

sukcesem i zostanie wdrożony 

w 2013 roku w innych krajach 

europejskich. 

KSIĘGOWY RZĄDZI 

JAN SOBIESZCZANSKI 

DYREKTOR GENERALNY, 

INFONET PROJEKT 

Zapowiedzi nowej fali kryzysu 

ekonomicznego sprawiły też, że 

klienci oczekiwali rozwiązania 

ich konkretnych problemów 

biznesowych poprzez IT, a nie 

zakup kolejnego serwera czy 

storageu, którego funkcjonalność 

będzie tylko częściowo 

wykorzystywana. Takie podejście 

widać było również w tym, kto 

decydował o inwestycjach IT 

w firmach. Rzadziej byli to 

bowiem szefowie działów IT, 

a coraz częściej menedżerowie 

pionów biznesowych, którzy, 

planując inwestycje w IT, chcieli 

znać konkretny zwrot finansowy 

dla firmy z nich wynikający. 

SŁUCHAMY PARTNERÓW 

JAN BUTKIEWICZ 

ZASTĘPCA DYREKTORA PIONU 

DS. SPRZEDAŻY, PLON OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, ASSECO 

Kanał partnerski jest kluczowy dla 

prowadzonej przez nas 

działalności na rynku 
medycznym. Sprzedaż, wdrożenia 

i serwis naszych rozwiązań 

prowadzimy w dużej mierze 

właśnie poprzez kanały 
partnerskie. To dzięki nim 

docieramy do jednostek w całej 

Polsce i obsługujemy aż 450 

szpitali i około 

9 tysięcy gabinetów/przychodni. 
Konsekwentnie rozwijamy naszą 

sieć sprzedaży poprzez 
uaktualnianie oferty dla naszych 

dotychczasowych i nowych 
partnerów. Cały czas staramy się 

poprawiać kanały dotarcia 

do partnerów, słuchamy tego, co 
mówią, bo to często głos naszych 

klientów końcowych, a przecież to 

ich zadowolenie jest dla nas 

najważniejsze. 

niemal 70 proc. pracowników w Polsce 
wykorzystywało prywatne laptopy, 
smartfony lub tablety do celów 
służbowych. Wraz z rosnącą 
popularnością smartfonów, to zjawisko 
będzie się tylko nasilać, szczególnie 
w nadchodzącym roku. Coraz większa 
złożoność i zaawansowanie technologii, 
ogromna liczba producentów, olbrzymie 
oczekiwania użytkowników i partnerów 
biznesowych powodują konieczność 

coraz większej specjalizacji, 
nieustannych szkoleń i nakładów 
na rozwój. Staje się to ciężkim 
do udźwignięcia obciążeniem dla 
firmowych działów IT. W konsekwencji 
firmy muszą stawić czoła coraz bardziej 
skomplikowanym wyzwaniom 
związanym z ochroną wrażliwych 
danych i informacji, niezależnie od tego, 
z jakiego urządzenia i jakiego miejsca 
pracownik ma do nich dostęp. 

Urządzenia prywatne łatwiej zhakować, 
a z kolei pracodawcy trudniej je 
kontrolować. Tym samym świadomi 
zagrożeń szefowie firm będą 
przeznaczać coraz większe środki nie 
tylko na wprowadzanie odpowiednich 
polityk, procedur i szkolenia 
pracowników w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa, ale także 
na zaawansowane rozwiązania 
chroniące sieć i poszczególne 
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NOWY PROGRAM 

SŁAWOMIR STANIK 

COUNTRY MANAGER, 

ASUS POLSKA 

Na początku 2013 roku startuje 

nowy program partnerski - ASUS 

PROFIT. Będzie to platforma, 

na której zgromadzone zostaną 

różne materiały promocyjne, 

specyfikacje, opisy i zdjęcia 

produktów oraz opisy promocji, 

z jakich mogą skorzystać 

resellerzy. 

CZASOWY PARALIŻ 

TOMASZ 
KUCZKOWSKI 

WICEPREZES ZARZĄDU, V I D I S 

Edukacja to ważny sektor dla 

VidiS. W naszej ocenie, 

program Cyfrowa Szkoła 

sparaliżował sprzedaż 

w pierwszym półroczu. 

Po ogłoszeniu listy szkół, które 

biorą udział w pilotażu, sytuacja 

uległa poprawie i możemy 

mówić o satysfakcjonującym 

poziomie sprzedaży. 

ŚMIAŁO DO PRZODU 

ANDRZEJ SOWIŃSKI 

COUNTRY GENERAL MANAGER, 

LENOVO POLSKA 

Prognozy dla rynku są znane, 

sprzedaż nie będzie tak duża, jak 

się do tego przyzwyczailiśmy 

w Polsce w ostatnich latach. 

Dzięki naszym partnerom 

znamy rynek, mamy 

odpowiednie plany i mamy 

pomysł na naszą działalność 

w 2013 roku, ale i w dłuższej 

perspektywie. 

POPULARYZACJA E-PODPISU 

ANDRZEJ BENDIG-
-WIELOWIEJSKI 

PREZES ZARZĄDU, 

UNIZETO TECHNOLOGIES 

Z naszej perspektywy ważnym 

aspektem ubiegłego roku była 

dyskusja nad projektem nowej 

unijnej dyrektywy, która będzie 

regulowała kwestie podpisu 

elektronicznego. Proponowane 

zmiany mogą się przyczynić 

do znacznej popularyzacji tego 

rozwiązania w całej Europie. 

urządzenia. Coraz większe znaczenie 
będzie miało ograniczanie dostępu 
do danych krytycznych (dostęp poprzez 
VPN, wykorzystywanie kart 
identyfikujących i haseł, szyfrowanie), 
instalacja oprogramowania chroniącego 
dane i zabezpieczającego przed utratą 
danych z serwerów firmy (większość 
dostawców proponuje dzisiaj 
rozwiązania stanowiące odpowiednie 
zapory sieciowe), a na wypadek utraty 
urządzenia - zdalne blokowanie 
skradzionych lub zgubionych urządzeń 
i usuwanie z nich danych. 

WYMIANA OKIEN 
Jednym z najważniejszych wydarzeń 
na rynku nowych technologii była 
październikowa premiera Windows 8. 
System operacyjny Microsoft zwiększył 
możliwości notebooków oraz 
ultrabooków, pozwalając producentom 
na wykorzystanie w ich konstrukcji 
ekranów dotykowych. 
- Te firmy, które odpowiednio wcześnie 
podjęły współpracę z koncernem 
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BRAK OPÓŹNIEŃ 

RAFAŁ HERMAN 

SALES MANAGER POWERSALES, 

DYSTRYBUTORA MARKI 

CREATIVE 

Stopniowo zmienia się pogląd 

użytkowników na urządzenia typu 

wireless - nie obawiają się już oni 

opóźnień w dostarczanym 

dźwięku, bo takich po prostu nie 

ma. Szacujemy, iż w roku 2013 

sprzedaż zestawów 

słuchawkowych dla graczy 

wzrośnie o 45 proc., 

bezprzewodowych zestawów 

słuchawkowych - 30 proc., zaś 

głośników bezprzewodowych -

nawet 100 proc. 

CAŁY EKOSYSTEM 

RAFAŁ MRÓZ 

DYREKTOR DS. ASSECO 

WAPRO ERP, ASSECO 
BUSINESS SOLUTIONS 

Do oferty systemów dla małych 

i średnich firm Asseco WAPRO 

wprowadziliśmy nowe 

produkty, które do tej pory były 

dostępne głównie dla dużych 

przedsiębiorstw. 

Zaproponowaliśmy cały 

ekosystem rozwiązań, które 

pokrywają wszystkie 

najważniejsze obszary działania 

współczesnej organizacji 

z sektora MSP, spełniając 

oczekiwania użytkowników. 

A 
WIRTUALIZACJA I CLOUD 

JÓZEF DUSZA 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, 

ZYCKO POLSKA 

W 2013 roku będziemy 

funkcjonować w sytuacji 

pogłębiającego się spowolnienia 

gospodarczego. Nie jest to 

najgorsza wiadomość dla 

atrakcyjnych kosztowo 

i funkcjonalnie alternatyw dla 

A-brandów. Na kryzys powinny 

też być stosunkowo odporne co 

najmniej dwa obszary, które 

dają szansę na optymalizację 

kosztów IT: wirtualizacja 

i usługi cloudowe. 

MODELE WYNAGRODZEŃ 

PIOTR FĄDERSKI 

COUNTRY MANAGER NA POLSKĘ 

ORAZ KRAJE BAŁTYCKIE, 

VMWARE 

Resellerzy będą powoli 

odchodzić od modelu 

wynagradzania handlowców 

tylko za jednorazowe, duże 

kontrakty. W związku 

z rozpowszechnieniem usług 

świadczonych w chmurze, 

resellerzy będą kłaść nacisk 

na sprzedaż abonamentów, 

które są wartościowe 

z perspektywy firmy, ponieważ 

gwarantują regularne 

przychody w dłuższym okresie. 

z Redmond, mogły niemal równocześnie 
z premierą Windowsa zaprezentować 
na rynku produkty dostosowane 
do pracy z nowym systemem 
operacyjnym. W ten sposób klienci 
otrzymywali nie tylko dostęp 
do nowoczesnego, bardziej 
funkcjonalnego sprzętu, ale także 
wyraźny sygnał, że producent stosuje 
najnowsze rozwiązania - przekonuje 
Jacek Wielgus, Business Development 
Manager Panasonic Marketing Europe. 
Sławomir Stanik, Country Manager 
w ASUS Polska, twierdzi, że 2013 rok 
będzie należał do urządzeń 
obsługiwanych dotykiem - zarówno 
tych pracujących na Windows 8, jak 
i na Androidzie. Największy wzrost 
sprzedaży zanotują tablety. Rynek 
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urządzeń mobilnych zmierza w stronę 
dotykowej obsługi oraz hybryd, 
łączących funkcjonalności różnych 
urządzeń. Możemy spodziewać się 
popularyzacji notebooków 
z dotykowymi matrycami oraz 
rosnącej popularności systemu 
Windows 8. Na rynku pojawią się 
nowe modele tabletów, zarówno tych 
pracujących na Androidzie, jak 
i na Windows 8, możliwych 
do kupienia w coraz bardziej 
przystępnych cenach. 
- Według naszych prognoz, sprzedaż 
tabletów w 2013 roku wyniesie 
700-800 tys. sztuk. Już 
w IV kwartale 2012 r. wprowadziliśmy 
na rynek pierwsze modele z systemem 
Windows 8. Z naszej oferty w 2013 roku 
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WiMAX vs. LTE 

ELWIRA KOSZEWSKA 

REGIONALNY DYREKTOR 

SPRZEDAŻY, C A M B I U M 

NETWORKS 

W 2013 roku zamierzamy dalej 

koncentrować się na realizacji 

projektów finansowanych przez 

Unię Europejską, mających 

na celu wprowadzanie 

rozwiązań szerokopasmowego 

Internetu na terenach wiejskich, 

słabo zaludnionych bądź takich, 

gdzie implementacja 

tradycyjnych rozwiązań 

światłowodowych lub LTE jest 

mało opłacalna z punktu 

widzenia producenta i nabywcy. 

Chcemy przekonać 

i wyedukować partnerów oraz 

klientów 

końcowych - samorządy 

lokalne - iż technologia WiMAX 

jest nieporównywalnie 

łatwiejsza w implementacji 

i bardziej ekonomiczna 

w użytkowaniu na terenach 

słabo zurbanizowanych niż LTE. 

R o z w ó j HOSTINGU 

RICHARD STEYENSON 

EKSPERT FIRMY 1&1 INTERNET 

W 2013 r. wiodącym i wciąż 

rozwijanym produktem 

pozostanie hosting 

współdzielony, który 

jednocześnie będzie siłą 

napędową rynku. Ponadto, 

rynek niewątpliwie zmierza 

w kierunku rozwoju segmentu 

cloud. Powinniśmy mieć jednak 

na uwadze, że nadal nie 

możemy porównywać Polski 

do bardziej rozwiniętych 

rynków zachodnich, a wiedza 

klientów na temat cloud nadal 

nie jest wystarczająca. 

Oczekujemy, że polski rynek 

hostingu będzie się stale 

rozwijał, a konkurencja będzie 

inspiracją do dalszej pracy 

nad nowymi usługami. 

CHMURA RZĄDZI 

ARTUR KAMIŃSKI 

COUNTRY CLOUD SALES 

MANAGER, HP POLSKA 

Z całą pewnością w roku 2013 

coraz częściej wskazywaną 

architekturą docelową dla 

budowanych rozwiązań będzie 

przetwarzanie w chmurze 

obliczeniowej. W najbliższym 

czasie utrzyma się podział 

na chmury publiczne 

i prywatne. Duże firmy 

koncentrować się będą 

na absorpcji technologii 

usprawniających 

przetwarzanie wewnątrz 

firmy. Kolejnym 

po konsolidacji i wirtualizacji 

zjawiskiem, które będzie 

miało zastosowanie 

w optymalizacji działalności 

IT, będzie automatyzacja. 

NOWE RYNKI 

OLGA KRYSTKIEWICZ 

SENIOR CHANNEL ACCOUNT 

MANAGER, 

MOTOROLA SOLUTIONS 

W nadchodzącym roku oprócz 

utrzymania pozycji lidera w naszych 

tradycyjnych sektorach, jak handel, 

przemysł, logistyka, liczymy 

na realizację innowacyjnych 

projektów z nowych obszarów 

rynku. Obserwujemy rosnącą 

gotowość wśród klientów z nowych 

sektorów, którzy widzą konieczność 

inwestowania w nowoczesne 

rozwiązania IT. Świadczy o tym 

wzrost sprzedaży w mijającym roku 

oraz liczba zrealizowanych 

projektów. Przykładem 

potwierdzającym ten trend jest 

rosnąca liczba zapytań w zakresie 

mobilnych rozwiązań w sektorze 

publicznym, finansach bądź służbie 

zdrowia. Są to bardzo 

perspektywiczne rynki, w których, 

dzięki specjalizowanym 

rozwiązaniom i kompleksowej 

ofercie naszych partnerów, 

zdobywamy coraz większy udział. 

znikną całkowicie netbooki - większość 
producentów zaprzestanie produkcji 
tego typu urządzeń mobilnych. 
Kilkuprocentowe (4-6 proc.) spadki 
zaliczy rynek notebooków, który 
odczuwa coraz większą presję ze strony 
tabletów. ASUS ma zamiar wprowadzić 
na rynek kolejne modele wyposażone 
w ekrany dotykowe. Mamy zamiar nadal 
rozszerzać rodzinę ultrabooków. 

Na rynku pojawią się modele 
wyposażone w dotykowe matryce oraz 
urządzenia hybrydowe (ultrabook 
z dwustronną matrycą) 
i konwertowalne (ultrabook 
z odczepianą matrycą) - informuje 
Sławomir Stanik. 
Zdaniem Janiny Sattler, Personal 
Systems Category Lead PPS HP Polska, 
popularnym rozwiązaniem w 2013 r. 

będzie technologia SSD/Intel Smart 
Response Technology. Jest to połączenie 
małego dysku SSD do uruchomiania 
systemu oraz zwykłego dysku SATA 
HDD do przechowywania danych. 
Dzięki temu rozwiązaniu system 
operacyjny będzie uruchamiał się 
szybciej niż w przypadku klasycznego 
dysku HDD, a zarazem będzie tańszy niż 
dyski SSD. 
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TRADYCYJNE ZYSKI 

ANDRZEJ PRZYBYŁO 

PREZES ZARZĄDU AB. 

W 2012 roku największy wpływ 

na wypracowane wyniki miała 

głównie dystrybucja 

tradycyjnego sprzętu 

komputerowego. Największy 

wzrost sprzedaży odnotowano 

w takich grupach 

produktowych, jak: 

komponenty komputerowe, 

akcesoria, serwery, pamięci 

masowe oraz urządzenia 

sieciowe. Dodatkowo nowe 

produkty w ofercie Grupy 

wchodzą w fazę dojrzałości, 

pozwalając tym samym 

na większą optymalizację 

kapitału pracującego i wysoką 

płynność finansową, co z kolei 

przekłada się na kolejne 

inwestycje w nowe grupy 

produktowe w ofercie 

dystrybutora. 

SZUKAMY NISZ 

SŁAWOMIR HARAZIN 

WICEPREZES ZARZĄDU, ACTION 

Szukamy nisz 

do zagospodarowania, 

biznesów, do których możemy 

wykorzystać dotychczasowe 

doświadczenie oraz potencjał 

kryjący się w aktywach Action. 

Widzimy dla siebie kilka takich 

miejsc. Przykładem jest obszar 

zwany Enterprise, w którym 

dotychczas byliśmy słabo 

obecni. Inwestujemy 

w edukację kanału i staramy się, 

by nasze Centrum Edukacyjne 

dawało partnerom coraz to 

nowe przewagi konkurencyjne. 

Nie bez znaczenia także 

pozostaje wzrost udziału 

w ogólnej sprzedaży produktów 

nieregionalizowanych. Ten 

trend wzmacniają otwarte 

granice w UE i coraz lepsza sieć 

dróg. 

CYBERSZPI EGOSTWO 

I HAKTYW1ZM 

RIK FERGUSON 

DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI 

I BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM, 

TREND M I C R O 

Nastąpi coraz powszechniejsze 

wykorzystanie złośliwych 

załączników do e-maili. 

91 proc. ataków 

ukierunkowanych zaczyna się 

od e-maili typu spear 

phishing, a 94 proc. e-maili 

stosowanych w tego typu 

atakach zawiera szkodliwe 

załączniki, odpowiedzialne 

za rozpoczęcie infekcji. 

Możemy się spodziewać, że te 

metody będą coraz częściej 

stosowane. Ataki będą 

wymierzone w konkretne cele, 

w 2013 roku będziemy mieć 

do czynienia ze wzrostem 

liczby przypadków 

cyberszpiegostwa 

i haktywizmu. 

ANALIZY W PAMIĘCI 

PAWEŁ JĘDRUSIK 

WICEPREZES SAP POLSKA 

W 2013 r. spodziewamy się 

dalszego wzrostu 

zainteresowania 

przetwarzaniem 

„in-memory", także 

w segmencie MSP. 

Technologia ta otwiera 

zupełnie nowe możliwości 

realizacji procesów dzięki 

niespotykanej dotąd 

szybkości przetwarzania - czy 

to w zakresie analityki, czy 

procesów transakcyjnych. 

Wraz z nasyceniem rynku 

systemami ERP będzie rosło 

zainteresowanie 

rozwiązaniami 

dziedzinowymi typu CRM, 

analityką biznesową oraz 

zastosowaniami mobilnymi -

aplikacjami i platformami 

do zarządzania środowiskiem 

mobilnym. 

- Duży potencjał rozwoju widzimy także 
w segmencie komputerów All-in-One, 
których komponenty ukryte są 
w obudowach monitorów. Wzrost 
popularności urządzeń z tego segmentu 
będzie równoznaczny ze spadkiem 
sprzedaży tradycyjnych pecetów. 
Odpowiadając na potrzeby rynku, 
skupimy się na rozszerzeniu oferty 
komputerów All-in-One, które 

sprawdzają się zarówno w typowych 

zastosowaniach biurowych, jak 
i domowych - informuje Janina Sattler. 

POMOC LEGISLATORA 
Według producentów oprogramowania, 
rok 2012 należał do rozwiązań klasy ERP 
i Business Intelligence. W 2012 r. 
przyszedł czas na nowe modele 
udostępniania oprogramowania, ich 

integrację z aplikacjami mobilnymi 
i zaawansowaną analitykę biznesową. 
Zwiększenie zainteresowania w obszarze 
ERP oraz BI mogliśmy zaobserwować 
w przedsiębiorstwach handlowych 
i produkcyjnych. Warto również 
podkreślić wzrost udziału sektora 
publicznego w nowych projektach ERP. 
Klienci zwracali uwagę na dodatkowe 
funkcjonalności w systemie ERP, 
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ZMIANA OBLICZA 

JAN WYRWIŃSKI 

PREZES ZARZĄDU, AITON 

CALDWELL 

Rynek urządzeń mobilnych 

w Polsce wciąż znajduje się 

w fazie rozwoju. Ze smartfonów 

korzysta 6-7 mln Polaków, 

z tabletów - ledwie co 20 osoba. 

Za aplikacje płaci około 29 proc. 

posiadaczy tych urządzeń. 

Liczba ta jednak stale rośnie, 

a rok 2013 będzie czasem 

na zagospodarowanie przez 

firmy rynku mobilnego. Modele 

biznesowe, jak również nowe 

produkty będą zmierzały 

w kierunku urządzeń 

mobilnych, które zmienią 

oblicze zakupów naszych 

klientów. 

ZUNIFIKOWANE PRODUKTY 

JAROSŁAW 
DOMIENIUK 

PION MARKETINGU 

I SPRZEDAŻY, PEŁNOMOCNIK 

ZARZĄDU, OXYCOM 

Wydarzeniem nr 1 wydaje się 

z pewnością premiera Windows 8, 

ale my patrzymy na nią nieco 

inaczej niż inne firmy. 

Najważniejszy nie jest sam system 

jako taki, ale raczej to, co robi 

Microsoft w celu zunifikowania 

wszystkich swoich 

produktów - systemów 

desktopowych, tabletowych 

i mobilnych. My staramy się 

zaoferować klientom produkty 

zgodne z tą samą filozofią - spójne 

i doskonale działające, niezależnie 

od urządzenia i platformy 

systemowej. 

BIG DATA 

ANDRZEJ PIKSA 

KIEROWNIK ZESPOŁU 

ROZWIĄZAŃ SAP, T-SYSTEMS 

Zgodnie z prognozami, 

do 2015 r. liczba cyfrowych 

informacji na świecie ma 

przekroczyć 

9 zettabajtów (9 tryliardów 

bajtów)! To sprawia, że 

kwestia Big Data zyskuje 

na znaczeniu 

i w perspektywie 1-2 lat polskie 

przedsiębiorstwa również 

będą musiały się z nią 

zmierzyć. W nadchodzącym 

roku firmy będą aktywnie 

poszukiwały rozwiązań, które 

usprawnią analizę i wydobycie 

najbardziej wartościowych 

informacji. 
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BENEFICJENCI BAŁAGANU 

JAROSŁAW SZAWLIS 

PREZES INSERT 

Sądzę, że w branży IT będzie 

można zaobserwować pewne 

ożywienie związane 

z Windows 8, a i całym 

garniturem nowych wersji 

programów wypuszczonych 

przez Microsoft. W naszej 

niszy rynkowej, czyli małych 

i średnich przedsiębiorstwach, 

będziemy świadkiem 

i beneficjentem bałaganu 

i chaosu związanego ze 

zmianami w ustawie o VAT. 

Z jednej strony, cieszy 

perspektywa istotnego 

wzrostu przychodów, 

z drugiej, gorzkie są przyczyny 

tego wzrostu. 

związane z mobilną obsługą magazynu, 
transportu czy sprzedaży. Dodatkowo, 
istotnym czynnikiem 
przy podejmowaniu decyzji staje się 
webowy dostęp do wybranych 
funkcjonalności systemu ERP. Dzieje się 
tak ponieważ przedsiębiorstwa coraz 
silniej odczuwają potrzebę 
uniezależnienia niektórych procesów 
biznesowych od czasu i miejsca. 
- Najważniejszym tematem w branży 
pozostaną najpewniej rozwiązania 
dostępne przez przeglądarkę internetową 
oraz aplikacje mobilne. Coraz silniejsza 
będzie potrzeba dostarczania informacji 
na bieżąco do użytkowników systemów 

informatycznych. Ta potrzeba firm była 
i będzie coraz silniej akcentowana. Mimo 
prognozowanego spowolnienia 
gospodarczego, z opinii wyrażanych przez 
średnie i duże przedsiębiorstwa można 
wnioskować, że nie przewidują one 
rezygnacji z zaplanowanych inwestycji 
w rozwiązanie ERP. W utrzymaniu 
poziomu wzrostu rynku systemów 
wspomagających zarządzanie 
przedsiębiorstwem mogą pomóc 
zafundowane nam przez legislatora zmiany 
w VAT oraz innych obszarach, szczególnie 
ubezpieczeń społecznych oraz prawa 
pracy - zauważa Tomasz Dobrzański, 
dyrektor produktowy UN1T4 TETA. 
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