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Nowy, coraz powszechniejszy nurt używania własnych urządzeń mobilnych w pracy 
rodzi większe zapotrzebowanie na nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, 

rozwiązania integracyjne, bezpieczeństwo, wirtualizację, sprzęt sieciowy oraz 
zunifikowaną komunikację. 

W
związku z upowszechnieniem 
się urządzeń mobilnych coraz 
popularniejszy jest trend 

nazwany konsumeryzacją lub BYOD 
(Bring Your Own Device - przynieś swoje 
własne urządzenie). Polega on na tym, że 
pracownicy używają prywatnych 
smartfonów, tabletów i laptopów 
do celów zawodowych. Jest to zjawisko 
coraz powszechniejsze. Z badania 

przeprowadzonego na zlecenie firmy 
Fortinet wynika, że trend BYOD 
rozprzestrzenia się szybko: 74 proc. 
respondentów na świecie i 69 proc. 
w Polsce zadeklarowało, że bardzo często 
wykorzystuje prywatne urządzenia 
mobilne w celach służbowych. Firmy 
coraz częściej wyrażają na to zgodę. 
W badaniu Horizons Study, wykonanym 
przez dział internetowych rozwiązań 

biznesowych Cisco, aż 95 proc. 
respondentów stwierdziło, że ich 
przedsiębiorstwa zezwalają pracownikom 
na korzystanie z własnych urządzeń 
w miejscu pracy. Agencja analityczna 
Forrester przewiduje, że w ciągu trzech 
lat zjawisko BYOD dla większości 
organizacji stanie się standardem. 

KORZYŚCI PO OBU STRONACH 
Korzyści z BYOD są niewątpliwe. 
Pracodawcy nie płacą za nowoczesne 
urządzenia, nie ponoszą też dodatkowych 
kosztów związanych z zakupem sprzętu, 
inwentaryzacją, serwisem, rozliczeniami 
księgowymi, amortyzacją, itd. Z kolei 
pracownicy są zadowoleni i bardziej 
produktywni, gdyż uzyskują optymalne 
warunki pracy. Zezwalając pracownikom 
na korzystanie z prywatnego sprzętu, 
pracodawca może zaoszczędzić spore 
sumy. Dział Cisco Internet Business 
Solutions Group szacuje, że roczna 
wartość korzyści wynikających z tego 
zjawiska wynosi na jednego pracownika 
od 300 do 1300 dol, zależnie 
od zajmowanego stanowiska. Widać to 
na przykładzie firmy Citrix w USA, gdzie 
program Bring Your Own Device jest 
wykorzystywany od ponad trzech lat 
i do tej pory przyniósł już spadek kosztów 
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Rozwiązania, które pozwalają 

zabezpieczać korporacyjne sieci 

przed wirusami i wyciekiem danych, 

udostępniają pracownikom dane z dala 

od miejsca pracy, integrują sprzęty 

pracowników z systemem firmowym 

czy pozwalają na zdalną kontrolę, są 

w przypadku BYOD kluczowe. 

Zapotrzebowanie na nie będzie 

wzrastać. Eksperci twierdzą, że 

przed tym trendem nie ma ucieczki, 

więc rozwój tych gałęzi 

oprogramowania zapowiada się bardzo 

lukratywnie. Z pewnością 

zapotrzebowanie na wysokiej jakości 

sprzęty mobilne, które z założenia mają 

być intensywniej eksploatowane, będzie 

również rosło. 

RENATA 
BALCERZAKRAWA 

CHANNEL ACCOUNT MANAGER 

POLAND, TREND MICRO 

Cyberprzestępcy uważnie śledzą 

trendy i smartfony są dla nich 

obecnie najatrakcyjniejszym łupem. 

Szpiegostwo korporacyjne i handel 

firmowymi danymi stają się coraz 

powszechniejsze. Dlatego 

akceptacja przez pracodawców 

modelu BYOD i wspieranie 

konsumeryzacji IT wymaga 

zastosowania odpowiednich 

rozwiązań zabezpieczających 

urządzenia pracowników 

podłączane do firmowej sieci. Jest to 

więc szansa na dodatkowy zysk 

zarówno dla producentów, jak i dla 

resellerów. 

o ponad 20 proc. Było to możliwe dzięki 
ograniczeniu liczby zgłoszeń do działu 
wsparcia przez pracowników. 

PROBLEM 
Z B Y O D - BEZPIECZEŃSTWO 

Jest wiele powodów, dla których warto 
wprowadzić model BYOD w firmie. 
Należą do nich m.in. wspomniany już 
wzrost produktywności, ułatwienie 
komunikacji z klientami, większa 
satysfakcja pracowników. BYOD stwarza 
jednak spore problemy w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Zdalny dostęp 
do aplikacji, serwerów i baz danych 
może być poważnym zagrożeniem dla 
każdej organizacji. Specyfika urządzeń 
mobilnych umożliwia pracownikom 
dostęp do sieci korporacyjnej 
i biznesowych aplikacji z dowolnego 
miejsca. W ten sposób duża ilość 
poufnych informacji może wydostać się 
na zewnątrz. W marcu 2012 r. IT 
Executives and CEO Survey Finał Report, 
który powstał na podstawie rozmów 
z dyrektorami najwyższych szczebli 
z ponad 850 firm z Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 
wskazuje, że już 78 proc. firm pozwala 

/ 

pracownikom na używanie prywatnych 
urządzeń w celach związanych z pracą. 
Niestety, okazało się, że spośród 
badanych firm połowa odnotowała 
przypadki kradzieży danych lub 
naruszenia bezpieczeństwa, 100 proc. 
tych przypadków można powiązać 
z dostępem do sieci firmy prywatnego 
urządzenia pracownika. Pojawiają się też 
obawy dotyczące np. fizycznego 

bezpieczeństwa urządzeń (tablety poza 
miejscem pracy są narażone 
na kradzież). Firmy muszą więc w celu 
zminimalizowania ryzyka kupować 
rozwiązania zabezpieczające sieci. 
Potrzebne są takie, które na podstawie 
zdefiniowanych reguł mogą ograniczyć 
niektóre uprawnienia. System 
zabezpieczeń w modelu BYOD 
rozpoznaje, kim jest użytkownik, czy jest 
uwierzytelniony, z jakiego urządzenia 
korzysta i skąd się łączy. W zależności 
od tych parametrów może ograniczyć 
niektóre uprawnienia na podstawie 
zdefiniowanych reguł. Na przykład jeśli 
użytkownik łączy się z tabletu w pracy 
będzie mógł korzystać z większości 
aplikacji, poza tymi, które dają dostęp 
do szczególnie chronionych informacji, 
a do których normalnie z poziomu 
komputera w pracy ma wgląd. - Równie 
ważna jest możliwość blokowania 
urządzenia lub selektywnego 
wymazywania danych. Bardzo przydatna 
jest też funkcja szyfrowania danych. 
Dzięki temu, na przykład w przypadku 
zgubienia telefonu przez pracownika, 
istnieje możliwość zdalnego wymazania 
ważnych informacji lub też całkowitego 
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zablokowania urządzenia - mówi Renata 
Balcerzak-Rawa, Channel Account 
Manager Poland w Trend Micro. Według 
Trend Micro, niebezpieczeństwo 
związane z BYOD będzie coraz większe 
wraz z rosnącą ilością udostępnianych 
danych. 
- Jeśli planujemy „niepełną" 
konsumeryzację, np. służbowego 
notebooka, ale też prywatnego telefonu, 
to warto zróżnicować po stronie serwera 
udostępniane dane i aplikacje 
w zależności od rodzaju używanego 
terminalu. Ważnym obszarem dla 
konsumeryzacji jest 
mobilność - w przypadku smartfonu czy 
tabletu użytkownicy będą oczekiwali 
możliwości korzystania z nich nie tylko 
przez firmową sieć Wi-Fi, ale 
i w pobliskiej kawiarni z hotspotem. 
Gromadzone przez użytkownika dane 
powinny być w jakiś sposób 
backupowane, najlepiej w firmowej 
chmurze - mówi Mariusz Kochański, 
członek Zarządu Veracomp. Najbardziej 
niepewny jest jednak, jak zwykle, 
czynnik ludzki. - Najlepsze rozwiązania 
nie będą w pełni skuteczne, jeśli 
użytkownicy będą zachowywali się 
nieodpowiedzialnie. Dlatego tak ważna 
jest edukacja i uświadamianie 
użytkownikom, jakie skutki może 
przynieść niestosowanie się 
do podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i ochrony danych - twierdzi Roman 
Sadowski, szef marketingu na region 
CIS, Europy Środkowej i Południowej 
w Alcatel-Lucent Enterprise. 

B Y O D - NOWY IMPULS 
DLA BRANŻY IT 

Producenci sprzętu mobilnego liczą 
na to, że moda na BYOD przysporzy im 
klientów. - Użytkownicy urządzeń 
mobilnych posiadają często kilka 
z nich - obok bardzo powszechnego 
dzisiaj notebooka i smartfonu, coraz 
częściej pojawiają się tablety. 
Użytkownik, który w świadomy sposób 
kupuje urządzenia mobilne, zakłada, że 
będzie z nich korzystał również 
do pracy. Aby uczynić ją wygodną, 
będzie inwestował w najnowsze 
rozwiązania, zapewniające najdłuższą 
żywotność urządzenia - mówi Monika 
Grabowska, PR Manager w ASUS Polska. 
Pewnym problemem dotyczącym 
konsumeryzacji jest polityka licencyjna. 

4. 

KRZYSZTOF JAŃSKI 

SZEF DZIAŁU MARKETINGU FIRMY 

OXYCOM 

Dodatkowe zyski osiągane dzięki trendowi 

BYOD będą dotyczyły także usług ze 

sprzętem (chmura) po stronie użytkownika 

oraz bezpieczeństwa. Dostęp do aplikacji 

windowsowych za pośrednictwem chmury, 

z dowolnego urządzenia z dostępem 

do Internetu, jest wręcz stworzony dla 

pracowników chcących wykorzystywać 

swoje prywatne urządzenia do celów 

zawodowych. 

Licencje na oprogramowanie 
umożliwiają jego instalację 
na urządzeniach licencjobiorcy, a więc 
wyłącznie na sprzęcie należącym 
do firmy. Instalacje oprogramowania 
kupionego przez firmę na urządzeniach 
należących do pracowników mogą być 
uznane za łamanie warunków umowy 
licencyjnej. Rozwiązaniem jest 
wirtualizacja aplikacji. Wzrośnie więc 
zapewne także zapotrzebowanie 
na rozwiązania wirtualizacyjne. Inną 
zaletą konsumeryzacji jest znaczne 
obniżenie progu inwestycyjnego 
na wdrożenia rozwiązań zunifikowanej 
komunikacji w wersji mobilnej. Tu także 
klientów może przybywać. 
Ponieważ głównym elementem strategii 
bezpieczeństwa BYOD powinny być 
zabezpieczenia sieciowe, dlatego popyt 
na nie będzie szybko wzrastał. Ze względu 

MARIUSZ KOCHAŃSKI 

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DZIAŁU 

SYSTEMÓW SIECIOWYCH, VERACOMP SA 

Kwestie związane z metodologią prawną oraz 

operacyjną, biznesową konsumeryzacji 

firmowego IT stanowią w polskich warunkach 

cenny know-how resellera, decydujący o jego 

dodatkowej przewadze konkurencyjnej, 

poza czystym doradztwem technicznym. 

Warto podkreślić, że know-how musi 

uwzględniać specyfikę polskiej gospodarki, 

zwyczajów oraz systemu prawnego. 

na zaawansowane rozwiązania, zwykle 
konieczne jest zastosowanie kilku 
różnych sposobów zabezpieczania sieci. 
Zaliczają się do nich między innymi: 
ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem, VPN 
i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, 
filtrowanie antyspamowe, filtrowanie sieci 
Web i adresów URL, kontrola dostępu 
bezprzewodowego, kontrola aplikacji 
i zapobieganie utracie danych (ang. Data 
Loss Prevenrion, DLP). Istotny, 
w kontekście BYOD, jest wybór 
technologii bezpieczeństwa oferowanych 
przez różnych producentów. Sieć 
korporacyjna - to jedyne miejsce, które 
znajduje się pod nadzorem specjalistów 
od zabezpieczeń. Przy użyciu 
nowoczesnych narzędzi to oni mają pełną 
kontrolę zarówno nad urządzeniami, jak 
i informacją oraz zagrożeniami w firmie. 
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