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I i, którzy nie wiedzą jak, ale są 
V pewni, że chcieliby zmienić 

y model biznesowy, mogą się 
zwrócić do dystrybutora, z którym współ
pracują. - Partnerzy kierują do nas pytania 
0 rozwiązania, których sami jeszcze nie ofe
rują, ale chcą zmienić postrzeganie przez 
klientów i stać się wykonawcami złożonych 
projektów - mówi Mirosław Pawłowski, 
Business Unit Manager IBM w Tech 
Data/Azlan. 
Każdy dystrybutor deklaruje wsparcie swo
ich partnerów, oferując im pełny zakres 
rozwiązań złożonych z produktów, do
radztwa biznesowego, jak również -
świadczonych na rzecz partnerów - usług 
wdrożeniowych oraz serwisowych. - Part
nerzy, opierając się na kompletnej ofercie 
1 współpracy z nami w zakresie całego pro
jektu, uzyskują pełny dostęp do wiedzy 
oraz doświadczenia naszych inżynierów, 
z którymi realizują projekty. Zdobywają 
przy tym potrzebną wiedzę i doświadcze
nie konieczne do podjęcia podobnych dzia
łań w przyszłości. Wspieramy wielu 
partnerów również w obszarze świadcze
nia usług serwisowych dla zaawansowa
nych rozwiązań. Proponowane usługi 
serwisowe stają się wówczas elementem 

składowym pełnej oferty serwisowej, jaką 
partner świadczy dla swojego klienta, a jed
nocześnie odciąża to resellera od posiada
nia stoku serwisowego czy pełnej 
gotowości serwisowej inżynierów - za
pewnia Cezary Soja, kierownik Działu Pro
fesjonalnych Usług IT, Yeracomp. 
Często partnerzy decydujący się na współ
pracę otrzymują dostęp do portalu, gdzie 
znajduje się szereg szkoleń i certyfikacji, do
stępnych za darmo. 

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY 
Czy przejście w usługi wymaga od resellera 
dużego wysiłku lub nakładu kosztów? 
Warto pamiętać, że rzadko kiedy wystarczy 
prosta zmiana modelu biznesowego, choć 
wiadomo, że usługa usłudze nierówna oraz 
są oczywiście i takie usługi, które nie wyma
gają zbyt wielkich kompetencji lub takich 
kompetencji, które łatwo przyswoić. -
Wszystko zależy od modelu biznesowego. 
Z pewnością część usług, zwłaszcza zwią
zanych z technologią i produktami, ich im
plementacją, szkoleniami, itd. wymaga 
poniesienia przez resellerów kosztów szko
leń własnych pracowników oraz zakupu 
odpowiednich narzędzi pracy. Jednak cza
sami to tylko kwestia zmiany modelu pracy, 

Resellerzy, 

którzy jeszcze 

nie świadczą usług, 

ale szukają nowych 

sposobów 

na przyciągnięcie 

klientów 

oraz rozszerzenie 

swojej oferty 

- powinni to zrobić 

jak najszybciej 

przygotowania oferty usługowej lub reor
ganizacji struktury, która umożliwi zmianę 
modelu działania - twierdzi Krzysztof 
Hałgas, Country Manager CEE Bakotech. 
Connect Distribution ma w ofercie rozwią
zania stosunkowo proste i intuicyjne, 
w przypadku których zdobycie kompetencji 
nie wymaga dużego nakładu środków — 
przykładem mogą tu być rozwiązania do 
mindmappingu i pracy grupowej firmy Min-
djet, które usprawniają pracę przedsiębior
stwa. - Są w naszym portfolio również 
rozwiązania, które wymagają długiej i kosz
townej ścieżki certyfikacyjnej, aczkolwiek 
staramy się zapewnić partnerom takie 
wsparcie, by początkowe inwestycje były 
związane raczej z poświęconym czasem niż 
z realnymi kosztami finansowymi. Dodat
kowo jeśli partnerzy posiadają już wiedzę 
(np. z zakresu BI), sprzedaż rozwiązań SAP 
BusinessObjects i zdobycie odpowiednich 
kwalifikacji nie będzie dla nich problemem. 
Wysokich kompetencji wymagają też 
wdrożenia rozwiązań terminalowych Dell 
Wyse czy wirtualizacyjnych (np. DataCore), 
w tym wypadku również oferujemy wspar
cie przy pierwszych wdrożeniach i urucha
miamy cały proces zdobycia certyfikacji -
wyjaśnia Joanna Falęcik, Sales Director 
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Connect Distribution. Według przedstawicieli 
Arrow ECS należy się liczyć przede wszystkim 
z inwestycją: w ludzi - którzy muszą zdobyć 
wiedzę i kompetencje w zakresie nowego po
dejścia do klienta, więc dochodzą koszty ich 
wyszkolenia - i w infrastrukturę. 

ZMIENIĆ PODEJŚCIE 
Przede wszystkim trzeba jednak zmienić spo
sób myślenia. Mirosław Pawłowski, Tech 
Data/Azlan, podkreśla, że wejście w usługi wy
maga od resellera istotnej inwestycji w umie
jętności w zakresie sprzedaży konsultacyjnej 
oraz zarządzania projektami, w tym oceny i za
rządzania ryzykiem. - Przesadnym uproszcze
niem jest, że wystarczy wejść w usługi, aby 
zacząć dobrze zarabiać. Usługi dają możliwość 
zarówno osiągnięcia wysokich marż, jak i po
niesienia wysokich strat, finansowych lub repu-
tacyjnych. Zagrożeniem są ryzyka projektowe, 
którymi trzeba umieć zarządzać, a ich obec
ność umieć przekuwać na sukces - mówi. 
Wtóruje mu Kamila Szczotka, Professional Ser
vices Manager, Fujitsu: - Konieczna jest też 
zmiana podejścia i wykształcenie kultury sprze
daży usług. To zmiana, która dotyka całą firmę. 
Jednak podejście i inwestycje są zależne od do
celowej strategii usług i wybrania określonego 
kierunku rozwoju bądź kompetencji. Nie
zbędne i priorytetowe są inwestycje w zespół 
z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie usług 
konsultingowych często z odpowiednimi po
ziomami certyfikacji. Kluczowe jest także usta
lenie strategii rozwoju usług oraz wybranie 
technologii dużego potencjału i w kolejnym 
kroku: rozwój kompetencji konsultingowych -
zaznacza. 
Według przedstawicieli Yeracompu wielu part
nerów, którzy dopiero zaczynają „swoją przy
godę" z usługami, spotyka się z barierą, jaką jest 
doświadczenie, wiedza, referencje czy posia
danie odpowiednich certyfikatów. - Model 

współpracy opiera się głównie na trzegh eta
pach. Podczas pierwszego pokazujemy fiartne-
rom, jak dane rozwiązanie się wdraża. Pocfesaś 
drugiego - wszelkie działania przeprowadzamy 
wspólnie, a podczas trzeciego - patrzymy, jak 
partner sam realizuje usługi. Pozwala to zaosz
czędzić partnerom na często bardzo kosztow
nych szkoleniach, a dodatkowo - daje 
możliwość pozyskania wiedzy praktycznej, 
która ułatwia zdobycie potrzebnych certyfika
tów. Partner, podejmując decyzję o współ
pracy w zakresie usług, nie ponosi ze swojej 
strony dużego ryzyka oraz kosztów - podkre
śla Cezary Soja. 

DLACZEGO 
WARTO ŚWIADCZYĆ USŁUGI? 
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że świadczenie 
usług pozwala wygenerować większe marże 
niż zwykłe przesuwanie pudełek. W opinii 
przedstawicieli Bakotechu takie działanie ma 
sens biznesowy i może znacznie zwiększyć do
chody jednocześnie pozwalając na podniesie
nie kompetencji pracowników oraz wzmoc
nienie wizerunku firmy na rynku jako zaufanego 
doradcy z dziedziny rozwiązań, w których się 
specjalizuje. Zdaniem Joanny Falęcik, Connect 
Distribution, koszty i czas poświęcony na zdo
bycie umiejętności, jest niewspółmierny do zy
sków, jakie można osiągnąć w krótkim czasie. 
Kamila Szczotka, Fujitsu, uważa, że takie inwe
stycje zaprocentują zyskiem długofalowym 
i lepszymi relacjami z klientami, dostępem 
do wymagań źródłowych, które definiuje klient 
i rynek. 
Według Piotra Nizio, Business Development 
Manager, Arrow ECS, niektóre firmy IT już do
strzegły, że dzięki innowacyjnemu podejściu do 
klienta, mogą przestać tracić marże na typowej 
„odsprzedaży". - Te firmy z branży IT, które 
zaryzykują dziś i przygotowują się na zmianę, 
wygrają na początku najwięcej - mówi. 

Cezary Soja 
kierownik Działu Profesjonalnych 
Usług IT.lferacomp 

Resellerzy powinni przede 
wszystkim uważnie słuchać swoich 
klientów i dopytywać o ich potrzeby. 
Dzięki temu, a także przy wnikliwej 
obserwacji działań klienta, mogą 
skutecznie określić obszary, 
w których razem z nami są w stanie 
świadczyć dużo szerszy zakres 
usług, poczynając od testów przez 
wdrożenie, kończąc na bogatej 
ofercie usług serwisowych. Musimy 
pamiętać, że pełny zakres 
proponowanych przez nas usług, 
zapewnia naszym partnerom 
stabilność oraz zaspokajają 
potrzebę rozwoju jego kompetencji. 
Co więcej, miękkie przechodzenie 
od sprzedaży do modelu 
usługowego, daje partnerom 
poczucie bezpieczeństwa głównie 
dzięki możliwości rozwoju bez 
ponoszenia nadmiernego, 
jednorazowego kosztu pozyskania 
wiedzy oraz doświadczenia. 
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Cezary Soja, Yeracomp, zauważa, że usługi 
są naturalnym składnikiem procesu imple
mentacji wdrożenia u klienta. - Dzięki temu 
marża osiągnięta na sprzedaży usług będzie 
0 wiele wyższa. Dodatkowo partner może 
uzyskać także drugi, nawet ważniejszy przy
chód, mianowicie: zadowolonego klienta, dla 
którego będzie mógł budować ofertę roz
wiązań. Pamiętajmy, że dobra referencja jest 
kluczem do zdobycia kolejnych klientów -
zaznacza. 
Mirosław Pawłowski, Tech Data/Azlan, pod
kreśla, że z oferowaniem usług wiąże się po
dejście konsultacyjne do sprzedaży. 
- Oferowanie usług pozwala odróżniać się 
w każdym niemal projekcie. Dobrze przygo
towany i zarządzany projekt usługowy, 
to niemal pewna wysoka marżowość, ale 
wymogami wejścia biznes usługowy są: świa
domość, wiedza, doświadczenie i determi
nacja - ocenia. 

CZYM WARTO SIE ZAJĄĆ? 
Na czym mogą zarabiać resellerzy prócz 
zwykłej sprzedaży „pudełkowej"? Według 
Cezarego Soji, Yeracomp, głównym kierun
kiem jest zmultiplikowanie działań w zakre
sie usług konsultingowych, serwisowych 
1 wdrożeniowych oraz outsourcing usług. 
Krzysztof Halgas, Bakotech, uważa, że re
sellerzy mogą świadczyć szeroki wachlarz 
usług związanych ze sprzedawanymi pro
duktami, od usług konsultacyjnych mających 
na celu dobór rozwiązania optymalnie pa
sującego do potrzeb konkretnego klienta, 

przez testy w środowisku klienta umo: 
jące wskazanie korzyści z zastoso 
sprzedawanej technologii, umowy se 
sowe gwarantujące danemu klientowi ocze
kiwany poziom wsparcia technicznego po 
implementacje i różne usługi dodatkowe 
typu szkolenia dla personelu lub administra
torów klienta. 
Zdaniem Piotra Nizio, Arrow ECS, z uwagi 
na szerokie spektrum istniejących technolo
gii możliwości są ogromne. Usługi mogą do
tyczyć optymalizacji infrastruktury IT, może 
to być konsulting. Inny obszar to usługi part
nerów MSP (Managed Service Provider) -
obszar działań tzw. dostawców usług. - Ten 
obszar zawiera znów kilka sfer: service pro-
viderzy mogą zajmować się kolokacją (tzn. 
przejmowaniem urządzeń od klientów, któ
rzy przenoszą swoje serwery do serwe-
rowni service providerów) lub dostawcy 
usług kupują sprzęt (platformę, przestrzeń) 
i wynajmują go swoim klientom. Klient 
wówczas wykupuje tylko usługę dostępu do 
danego rozwiązania. Mogą też pójść w kie
runku sprzedaży gotowych rozwiązań, np. 
oferowania dostępu do desktopów (De-
sktop-As-A-Service), np. firmom, które z 
różnych przyczyn nie chcą kupować deskto
pów, chcą tylko zapewniać do nich dostęp 
zdalny swoim pracownikom - tłumaczy. 

SZUKAĆ NISZY 
Co można poradzić lub zasugerować tym, 
którzy wciąż nie wiedzą, w jaki sposób 
wzbogacić swoje portfolio o usługi? Wed-

Mirosław Pawłowski 
Business Unit Manager IBM 
w Tech Data/flzlan 

Działając wśród coraz bardziej 
świadomych użytkowników 
resellerzy muszą przede wszystkim 
pilnie i jasno zdecydować się 
na swoją strategię: doskonałość 
operacyjną, głęboką wiedzę 
ekspercką lub ewentualnie 
postawić na relacje z klientami. Zbyt 
kosztowne jest uzyskanie wszyst
kich tych sprawności, więc należy 
postawić na jedną z nich i ewentual
nie rozwijać drugą. Strategia 
szybkości i niskiej ceny jest zawsze 
dobra, niemniej rynek płaci coraz 
wyższą premię za wiedzę, 
doświadczenie i poświęcenie uwagi 
zrozumieniu biznesu klienta. 
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fug przedstawicieli Connect Distribution warto 
inwestować w produkty, które nie są obecnie 
znane i masowe, są natomiast przyszłościowe. 
- Rynek IT stawia na specjalizację już od dawna, 
a patrząc na wyniki działań resellerów czy dys
trybutorów - widać, że taka strategia zdecydo
wanie się opłaca. Pomocne mogą być tutaj 
wszelkiego rodzaju raporty, np. Gartnera, jak 
również przyglądanie się nowościom w ofercie 
dystrybutorów - mówi Joanna Falęcik. 
Zdaniem Krzysztofa Halgasa, Bakotech, zawsze 
warto dbać o wizerunek własnej firmy. - Dla 
klienta często powodem wyboru danego roz
wiązania nie jest sama marka produktu, ale bez
pośredni dostawca, który swoimi kompetencjami 
i dbałością o dobro klienta potrafi przekonać go 
do wyboru rozwiązania. 
Często pierwszym krokiem do rozbudowy swo
jego portfolio o usługi jest wykorzystanie zaso
bów, którymi już dysponujemy. Jeśli mamy 
osobę, która świadczy w firmie wsparcie tech
niczne dla działu handlowego, być może warto 
przeszkolić ją, tak by mogła oferować tę samą 
wiedzę techniczną dla klientów firmy budując jej 
wizerunek kompetentnego dostawcy i jedno
cześnie zwiększając dochód - mówi. 
W jego opinii dobrym sposobem jest również 
oferowanie szkoleń czy warsztatów, które po
zwalają mocniej związać ze sobą odbiorców. -
Często dodanie modułu helpdesku w formie od
powiedniej aplikacji lub strony www, gdzie klienci 
firmy mogą zgłaszać problemy techniczne i być 
obsługiwani zgodnie z zawartą umową jest tylko 
kwestią rekonfiguracji posiadanych narzędzi lub 
zakupu oprogramowania czy subskrypcji, która za 

niewielkie pieniądze pozwoli zaoferować swoim 
klientom odpowiednią jakość obsługi - doi 

PRZEMYŚLEĆ MODEL BIZNESOWY 
Piotr Nizio, Arrow ECS, jest zdania, że resellerzy 
muszą przemyśleć na nowo swój model bizne
sowy, aby poprawić zyskowność. - Jednym 
z pomysłów jest ten, który wykorzystują do
stawcy usług (hosting, świadczenie usługi dostępu 
do systemów). 
Reseller może zająć się m.in. świadczeniem usług 
związanych z jego podstawową działalnością. 
Jeśli mieliby pójść w kierunku usług, mogą to zro
bić wokół produktu, który sprzedają na co dzień 
- mogą przygotować specjalną ofertę, np. sprze
dając macierze, mogą je zacząć wynajmować 
(lub przestrzeń na nich), idąc w stronę laaS, tzn. 
Infrastructure-As-A-Service - uważa. 
Mirosław Pisaniec, SMB Manager w Lenovo Pol
ska, podkreśla, że taka transformacja wymaga 
czasu, wiedzy oraz zasobów. - Poza tym klu
czową rolę na drodze zmiany modelu bizneso
wego każdego resellera odgrywa znajomość 
potrzeb klientów, którzy w warunkach łatwego 
dostępu do informacji oraz przy stale rosnącej 
konkurencji mogą dowolnie kształtować swoje 
decyzje zakupowe. Każda firma powinna też do
skonale poznać specyfikę i właściwości rynku, na 
którym działa. Przez pryzmat tej wiedzy należy 
przygotować dobrą i realną w założeniach stra
tegię rozwoju, optymalnie na okres od dwóch 
do pięciu lat. Wtedy przejście od sprzedaży 
sprzętu do świadczenia usług staje nie tylko 
realne, ale pociąga za sobą wymierne korzyści 
i zabezpiecza przyszłość firmy. 

Mirosław Pisaniec 
SMB Manager 
w Lenovo Polska 

Proces przejścia do świadczenia 
usług można podzielić na trzy etapy, 
które zapewniają płynny i harmoni
jny rozwój. Pierwszym z nich jest 
sprzedaż sprzętu wraz z wartością 
dodaną, np. świadczeniem usług 
serwisowych dodanych do podsta
wowego pakietu gwarantowanego 
przez producenta, choćby 
związanych z logistyką. Inną szansę 
daje także aktywność w niszowych 
segmentach rynku (jak przykładowo 
stacje robocze). Na tym etapie 
kluczowa jest rzetelna informacja 
oraz doradztwo dla klienta, który 
powinien wiedzieć, dlaczego 
warto inwestować swoje środki 
w konkretne rozwiązania. Dobra 
komunikacja przyciąga klientów 
i na rynku możemy już znaleźć kilka 
firm, które skutecznie realizuję 
ten model pracy. 
Drugi etap to usługi podstawowe 
polegające na oferowaniu sprzętu 
np. wraz z dodatkowym oprogra
mowaniem specjalistycznym, 
takim jak na przykład systemy ERP 
i rozwiązania CRM. Trzecim etapem 
jest świadczenie usług premium -
ten model może być oparty na 
outsourcingu infrastruktury oraz 
działów IT dla przedsiębiorstw. 
Taka działalność wymaga 
najwyższego stopnia rozwoju, 
który zostanie osiągnięty poprzez 
realizację dwóch pierwszych faz. 
Ewolucyjne podejście pozwala na 
stopniowe przystosowanie się 
do nowych realiów konkuren
cyjnego rynku, ale także 
zapewnia stabilny wzrost firmy. 
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