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Kolejny raz oddajemy w Państwa ręce raport 
Innowacyjna Firma. I po raz kolejny próbujemy 
odpowiedzieć na pytanie, czym w zasadzie jest 
innowacyjność. Magiczne słowo, którego każdy 
z przedsiębiorców w stosunku do swojego biznesu 
chętnie używa, nie do wszystkich przemawia. Bo 
czy każdy wprowadzany bądź ulepszany produkt 
lub usługa są innowacją? W pewnym sensie tak. 
My jednak w swoich raportach szukamy tych 

wyjątkowych rozwiązań, które na rynek wnoszą 
nową jakość. Takich, które użytkownikom pozwalają 
ewoluować, podnosić efektywność, usprawniają im 
funkcjonowanie i pozwalają koncentrować się na 
najważniejszych elementach działalności.  
Zapraszamy Państwa do lektury komentarzy 
zaproszonych na nasze łamy ekspertów i analizy 
wyróżnionych przez nas produktów i rozwiązań. Może 
któreś z nich okaże się korzystne dla Państwa biznesu.    

Szanowni Państwo!

Redakcja
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Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group
Automatyzacja procesu obsługi roszczeń dla 3 linii produktowych: ubezpieczeń majątkowych, 

komunikacyjnych oraz NNW. 

J
est to kompleksowe i cyfrowe rozwiązanie, zwięk-
szające satysfakcję klientów i poprawiające jakość 
obsługi. Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce firma 

oferuje tę ścieżkę dla 3 linii produktów, a dzięki temu 
wspiera ochronę środowiska poprzez ograniczenie wyko-

rzystania papieru. innowacja polega na wprowadzeniu 
inteligentnej segmentacji roszczeń, pięciu różnych pro-
cesów do obsługi roszczeń oraz wdrożeniu aplikacji dla 
klienta do samodzielnej obsługi likwidacji szkód, dzięki 
której ubezpieczony otrzymuje sMs z linkiem do aplika-

cji, gdzie samodzielnie wskazuje uszkodzenia.  
następnie w ciągu godziny klient otrzymuje informa-
cję o proponowanej wysokości odszkodowania. Po jej za-
akceptowaniu, wypłata na wskazany nr konta następuje 
w ciągu dwóch dni.

Euronet Polska
Przekaz gotówki na Ukrainę za pośrednictwem bankomatów oraz wpłatobankomatów sieci 

Euronet Polska oraz aplikacji myRia

U
nikalna usługa przekazów pieniężnych z Polski na 
Ukrainę jest możliwa dzięki uruchomieniu aplikacji 
mobilnej myRia oraz m.in. customizacji screen flow 

czy wprowadzeniu języka ukraińskiego w urządzeniach 

euronet. innowacyjna usługa umożliwia przekazywanie 
gotówki na Ukrainę w sposób intuicyjny, prosty i natych-
miastowy. Usługa powstała w wyniku współpracy dwóch 
firm z grupy euronet worldwilde inc.: euronet Polska 

oraz Ria Money transfer i w pełni wykorzystuje sieć wpła-
tobankomatów euronet w Polsce oraz współpracę Ria Mo-
ney transfer z ponad 20 tys. punktami partnerskimi  na 
Ukrainie, m.in. bankami.

Grupa Raben
System monitorowania przesyłek oparty o parametr ETA

G rupa Raben, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
swoich klientów, opracowała innowacyjny sys-
tem monitorowania przesyłek oparty o parametr 

eta (estimated time of arrival).  
wykorzystuje on informacje o bieżącym położeniu kie-
rowcy na podstawie lokalizacji gPs podawanej przez 
urządzenie mobilne. Jest to jedno z najbardziej zaawan-

sowanych narzędzi tego typu na rynku w ramach sieci 
drobnicowej. szacowany czas dostawy jest liczony nie 
tylko w oparciu o dane lokalizacyjne gPs, ale także 
o plan dostaw drobnicowych w danym dniu i ich rze-
czywiste wykonanie przez kierowcę. w przypadku wy-
stąpienia sytuacji mogących wpłynąć na zmianę czasu 
dostawy (wcześniejszy/późniejszy niż pierwotnie wyli-

czony), wynikających np. z sytuacji na drogach  
czy wypadków, system automatycznie aktualizuje  
szacowany czas dostawy. następnie status ten  
prezentowany jest na platformie klienckiej  
MyRaben.com, jak również może być aktywnie  
przesyłany do klienta zlecającego transport lub bezpo-
średnio do odbiorcy przesyłki.

DSR
EAM 4FACTORY 

K
olejne rozwiązanie z pakietu DsR 4faCtoRY – 
system informatyczny dedykowany dla działu utrzy-
mania ruchu firm produkcyjnych.  

służy do efektywniejszego zarządzania majątkiem przed-
siębiorstwa po jego odpowiednim wdrożeniu zależnym od 
szczegółowych wymagań użytkowników  oraz z ciągłym 

serwisowaniem i ulepszaniem w modelu  
software as a service. Do stworzenia i użytkowania sys-
temu wykorzystuje się najnowocześniejsze narzędzia plat-
formy obliczeniowej w chmurze – Microsoft azure.  
system usprawnia optymalizację procesu produkcji dzięki 
prewencyjnym i predykcyjnym działaniom, zmniejszają-

cym czas trwania wszelkich przerw produkcyjnych, 
 wynikających z nieplanowanej niedostępności maszyn.  
Pozwala osiągnąć pełną identyfikowalność wykonywanych 
działań oraz zwiększenie produktywności maszyn  
i urządzeń. Uzupełnia brakujące funkcjonalności  
systemów eRP. 

Idea Bank
BOT

Idea Bank został stworzony, by wspomagać osoby 
przedsiębiorcze w realizacji ich marzeń o własnym 
biznesie. Chce służyć pomocą przy rozwijaniu działal-

ności małym podmiotom gospodarczym: mikro-, małym 
i średnim przedsiębiorcom.Bank prezentuje nowoczesne 
podejście do bankowości, m.in. oferuje swoim klientom 
łatwiejszy i szybszy dostęp do różnorodnych produktów 

bankowych. idea Bank przygotował dla swoich  
klientów Video Bot, czyli wirtualnego asystenta,  
który dzięki wchodzeniu w interakcję z użytkownikiem 
pomaga w wypełnieniu wniosku. wirtualny asystent do-
stępny jest zarówno na stronie banku jak i wybranych 
stronach produktowych. Video Bot pomaga w krótkim 
czasie wypełnić wniosek dbając przy tym o jakość wpro-

wadzanych danych. Bank, dzięki wdrażanym rozwiąza-
niom prezentuje innowacyjne podejście do klienta, tak 
aby klient mógł uzyskać informacje online, bez wycho-
dzenia z domu. obecnie wizyta w oddziale, czy kontakt 
z infolinią nie jest konieczny, aby zapoznać się z informa-
cjami o produktach oferowanych przez bank.

WyróŻnienia



швидко – безпечно – низька комісія – вигідний курс

Надсилайте гроші 
своїм близьким

szybko – bezpiecznie – bez wysokich opłat – po dobrym kursie

Przesyłaj pieniądze swoim najbliższym

Зайдіть на веб-сайт myriaeuronet.com

* Головні партнери Ria в Україні: ПриватБанк, Ощадбанк, АккордБанк, Південний

Wejdź na myriaeuronet.com

* Główni partnerzy Ria na Ukrainie m.in.: PrivatBank, Oschadbank, Accordbank, Pivdenny

Pobierz aplikację myRia

Завантажте 
додаток myRia

Wyślij pieniądze z bankomatów 

Euronet

надішліть гроші з 
банкоматa Euronet

Odbierz pieniądze w punktach

Ria na Ukrainie

гроші можна буде 
отримати в одному з

пунктів Ria в Україні*
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Grupa LUX MED
Portal Pacjenta

PGE Polska Grupa Energetyczna
Stacje ładowania samochodów elektrycznych zasilane w 100 proc. energią 

pochodzącą z odnawialnych źródeł energii

Pge Polska grupa energetyczna jest pierw-
szą w Polsce firmą, której stacje ładowania sa-
mochodów elektrycznych są zasilane energią 

w 100 proc. pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. 

gwarantuje to umowa podpisana pomiędzy spółkami 
z grupy Pge – Pge energia odnawialna  
i Pge nowa energia. Pge energia odnawialna sprze-
dała Pge nowej energii gwarancje pochodzenia ener-

gii elektrycznej z oze w wolumenie 370 Mwh  
do wykorzystania w 2019 roku. Kolejne ładowarki  
zostaną udostępnione w następnych latach.

D
edykowany iaas w modelu abonamentowym, 
z gwarancją wydajności i pełną kontrolą nad 
bezpieczeństwem. infrastruktura od DeLL 

eMC, profesjonalne Data Center netii, z opcją po-

łączenia z produktami VMware. Usługę dopełnia 
ochrona przed atakami DDos czy Backup do innej lo-
kalizacji. Klienci doceniają znaczą redukcję kosztów it 
i wsparcie w utrzymaniu systemów, świadczone przez 

doświadczonych administratorów. netia doradza i two-
rzy chmury prywatne, które napędzają cyfrową trans-
formację w Polsce.

Netia
Netia Serwery Dedykowane – Private Cloud Platform

SoftwareHut
Zonifero 

Z
onifero jest systemem biurowo-budynkowym, 
który pozwala jednocześnie zarządzać budyn-
kiem i najemcami. Jest jedynym rozwiąza-

niem, które w tak szerokim zakresie łączy budynki, 

najemców i biura najemców rozsianych po świecie. 
wytwarzane przez zonifero czujniki obecności z wbu-
dowanymi algorytmami machine learningu charak-
teryzującą się niespotykaną na rynku dokładnością. 

Pozwalają na ograniczenie i znaczące optymalizacje 
biura (nawet do 25,6 proc.) oraz miejsc parkingowych 
(nawet o 50 proc.).

Storytel
Aplikacja do streaming audiobooków

S
torytel to cyfrowa usługa abonamentowa, umoż-
liwiająca streaming audiobooków na telefonach, 
tabletach i komputerach. Mechanizm działania 

usługi zbliżony jest do serwisów takich jak netflix lub 
spotify – użytkownik wnosi stałą miesięczną opłatę 

i może słuchać audiobooków bez żadnych ograniczeń. 
storytel dystrybuuje audiobooki wielu polskich i za-
granicznych wydawców, a dodatkowo sam jest pro-
ducentem i wydawcą. aplikacja działa od 2005 roku 
i skonsumowano za jej pośrednictwem przeszło 53 mln 

audiobooków i e-booków. Przez ostatnie 4 lata  
roczna stopa wzrostu storytel utrzymywała się na po-
ziomie 62 proc. i nadal rośnie z roku na rok.  
z usługi korzysta przeszło 1 mln subskrybentów na ca-
łym świecie.

WyróŻnienia

Portal Pacjenta jest nowoczesną, bezpłatną plat-
formą internetową, z której co miesiąc korzysta 
wielu pacjentów grupy LUX MeD. Dzięki niej 

w szybki i prosty sposób zarządzają oni swoim zdro-
wiem. Portal umożliwia jego użytkownikom m.in.: 
umawianie wizyt dla siebie i swojego dziecka z wy-
branym specjalistą w dogodnym terminie i miejscu, 
odbieranie wyników badań laboratoryjnych drogą in-
ternetową, także za pośrednictwem darmowych  

aplikacji mobilnych dla urządzeń z systemem ios 
i android – bez wychodzenia z domu czy z pracy, za-
dawanie lekarzowi uzupełniających pytań do wizyty. 
osoby korzystające z Portalu mają także dostęp do: 
swojej internetowej historii odbytych konsultacji i ba-
dań, opisów badań laboratoryjnych opatrzonych ko-
mentarzem lekarskim, dzięki którym otrzymują 
najważniejsze informacje o stanie swojego zdrowia 
i ewentualne zalecenia medyczne dotyczące dalszej dia-

gnostyki bez konieczności wizyty w placówce, wska-
zówek dotyczących odpowiedniego przygotowania się 
do badań, grafiku pracy lekarzy. wszystko w jednym 
miejscu. Jeśli pacjent posiada konto na Portalu Pa-
cjenta, może w dowolnym dla siebie miejscu i czasie 
umówić badania Medycyny Pracy, zyskując oszczęd-
ność czasu – wszystkie badania umówione online będą 
wykonane tego samego dnia, w jednej placówce, a ich 
termin dostosowany do dyspozycyjności pacjenta.
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Dowiedz się, w jaki sposób biznesowe portfolio produktów Netii 

może wpłynąć na rozwój Twojej fi rmy.

reklama

według raportu „smart talk: How 
organizations and consumers are 
embracing voice and chat assi-
stants” opracowanego przez zespół 
Capgemini, w  latach 2017–2019 
nastąpił znaczący wzrost wyko-
rzystania asystentów głosowych 
przez konsumentów do różnych 
celów, w tym kupowania produk-
tów takich jak artykuły spożywcze 
(wzrost z 35 proc. do 53 proc.), in-

terakcji z obsługą klienta po zaku-
pie (wzrost z 37 proc. do 52 proc.) 
oraz dokonywania płatności 
za produkty lub usługi (wzrost 
z 28 proc. do 48 proc.).

Boty usprawniają komunikację
Konsumenci w  coraz większym 
stopniu doceniają zdolność asy-
stentów do prowadzenia rozmów 
w  celu zapewnienia satysfakcji 
klienta. w  2017  r. 61  proc. kon-
sumentów wyraziło zadowolenie 
z  korzystania z  usług głosowego 
asystenta osobistego, takiego jak 
google assistant lub siri na swo-
ich smartfonach; liczba ta wzrosła 
do 72 proc. w 2019 r. Korzystamy 
z  wirtualnych asystentów głoso-
wych i  czatbotów, ponieważ tak 
jest nam po prostu łatwiej. Ponad 
dwie trzecie (68 proc.) konsumen-
tów zauważyło, że asystent głosowy 

pozwala na wykonywanie wielu za-
dań jednocześnie. Rozmawiając 
z botem możemy jednocześnie za-
łatwiać ważną dla nas sprawę i np. 
zmywać naczynia. wpływa to m.in. 
na znaczącą oszczędność czasu 

– 59 proc. ankietowanych twierdzi, 
że asystenci głosowi sprawiają, że 
proces obsługi klienta trwa zdecy-
dowanie szybciej. nie tylko konsu-
menci doceniają boty, ale również 
firmy, które wykorzystują je do 
usprawniania różnych procesów. 
Ponad trzy czwarte firm (76 proc.) 
stwierdziło, że uzyskało wymierne 
korzyści płynące z wdrożenia ini-
cjatyw w zakresie obsługi głosowej 
lub czatu, a 58 proc. stwierdziło, 
że korzyści te spełniły lub przekro-
czyły ich oczekiwania. Korzyści 
obejmowały ponad 20 proc. w re-
dukcji kosztów obsługi klienta 
oraz ponad 20 proc. we wzroście 
liczby konsumentów korzystają-
cych z usług asystentów cyfrowych.

Boty muszą być jak ludzie
Rosnące zainteresowanie i  wyko-
rzystanie asystentów głosowych 
i czatbotów sprawia, że pojawiają 
się również w związku z tym nowe 

wyzwania. Jednym z  nich jest 
upodobnienie rozmowy z  botem 
w jak największym stopniu do in-
terakcji z człowiekiem. Jak wynika 
z  badania Capgemini, 58  proc. 
konsumentów oczekuje interak-
cji ze  spersonalizowanym asysten-
tem głosowym, 55 proc. chce, aby 
miał on nadane konkretne imię, 
a 53 proc. wymaga, aby jego oso-
bowość była jasno zdefiniowana. 
Jeśli poprosisz ludzi, z obszaru biz-
nesu lub spoza niego, aby pomy-
śleli o  sztucznej inteligencji (ai), 
to większość z nich w pierwszym 
odruchu pomyśli o  pewnej for-
mie interakcji człowiek–komputer, 
które w swojej istocie będą przede 
wszystkim inteligentne. Jeśli zadasz 
to samo pytanie programistom, 
jest już bardziej prawdopodobne, 
że jednym z  pierwszych elemen-
tów interakcji, o których wspomną, 
będzie potrzeba, aby te interakcje 
były naturalne i  adekwatne. Jeśli 
system nie rozumie słów lub in-
tencji nadawcy bądź jeśli regular-
nie działa niewłaściwie w danym 
kontekście, to nie minie dużo 
czasu, zanim ludzie będą sfrustro-
wani i  dojdą do wniosku, że sys-

tem jest bezużyteczny, a co za tym 
idzie, również reputacja marki zo-
stanie nadszarpnięta.

Boty trafiły pod strzechy
Jak wynika z raportu Capgemini, konsumenci coraz 
częściej wolą wchodzić w interakcję z wirtualnymi 
asystentami głosowymi i czatbotami niż z ludźmi 
pracującymi w działach obsługi klienta i sprzedaży. 
Aż 70 proc. respondentów twierdzi, że w ciągu trzech 
lat stopniowo zastąpi asystentem głosowym wizyty 
w sklepie lub banku.

główny architekt ai,  
Capgemini Business Services

Mirosław Bartecki

61 proc. 
konsumentów 

wyraziło 
zadowolenie 

z korzystania 
z usług głosowego 

asystenta 

osobistego, 
takiego jak Google 

Assistant lub 
Siri na swoich 

smartfonach.
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Twój HR prosto z chmury
firmy inwestują w nowoczesne roz-
wiązania wspierające obszar HR, po-
nieważ umożliwiają one budowanie 
przewagi konkurencyjnej. obecnie 
technologia wspiera nie tylko ob-
szary kadr, płac, czasu pracy czy tzw.  
„miękkiego” HR (rekrutacja, cele, 
oceny, rozwój, szkolenia), ale rów-
nież zupełnie nowe obszary, o któ-
rych kilka lat temu nikt nie mówił. 
Jest to na przykład mentoring, well 
being pracowników, budowanie za-
angażowania czy też dbanie o „do-
świadczenie pracownika”. 

warto zwrócić uwagę na fakt, że w ba-
daniu Deloitte 33 proc. organizacji 
wskazało, że korzysta już z nowocze-
snych rozwiązań takich jak aplika-
cje oparte o  sztuczną inteligencję, 
a do 2020 r. 30 proc. światowych 
przedsiębiorstw średniej i  dużej 
wielkości zainwestuje w  technolo-
gie do administracyjnego zarządza-
nia zasobami ludzkimi i talentami 
w chmurze. Co ważne, w Polsce aż 
74 proc. firm uważa cyfryzację HR za 
bardzo istotny element swojej struk-
tury korporacyjnej. 

Wartość biznesowa chmury
technologia przekształca każdy ob-
szar HR. im powszechniej firmy 
będą wykorzystywać chmurę obli-
czeniową i automatyzację, tym efek-
tywniej będzie wykorzystywany czas 
pracowników odpowiedzialnych za 
poszczególne zadania. 
technologia chmurowa daje liczne 
możliwości ułatwiające codzienną 
pracę HR-owca, menedżera i  pra-

cownika. firmy otrzymują bowiem 
całościowe, profesjonalne środo-
wisko do rozwoju swojego biznesu, 
obejmujące infrastrukturę, aplikacje 
i usługę. w przypadku rozwiązania 
gavdi HR Cloud są to subskrypcje 
na rozwiązania saP successfactors 
oraz nasze autorskie dodatki, które 
umożliwiają profesjonalną obsługę 
dowolnego obszaru HR – zarówno 
„twardego” jak i „miękkiego” – bez 
względu na lokalizację pracowni-
ków i czasu aktywności uczestników 
danych procesów. Jest to rozwiąza-
nie dostosowane szczególnie do or-
ganizacji, które chcą otrzymać od 
jednego dostawcy kompleksową ob-
sługę HR na światowym poziomie, 

umożliwiającym sprawniejsze funk-
cjonowanie organizacji.
widać to na przykładzie uspraw-
nień związanych z  zarządzaniem 
czasem pracy, w tym jego planowa-
niem. Łatwiejsze jest też wykony-
wanie wielu czasochłonnych zadań, 
takich jak monitorowanie obecno-
ści, wydajności, nadzorowanie wy-
płaty wynagrodzeń, wprowadzanie 
i sprawdzanie danych czy też inne 
manualne prace. z kolei algorytmy 
kontrolne poprawiają dokładność 
i  zmniejszają liczbę ewentualnych 
błędów merytorycznych, co znako-
micie zwiększa komfort pracy oraz 
bezpieczeństwo pracodawcy wobec 
organów zewnętrznych, np. w przy-

padku kontroli Państwowej inspek-
cji Pracy. Pozwala to zredukować 
zarówno wewnętrzne nakłady ad-
ministracyjne, jak i ryzyko grzywny 
za nieprawidłowości w zakresie orga-
nizacji czasu pracy.
Jeśli ktoś wciąż ma obawy zwią-
zane z  bezpieczeństwem procesów 
w chmurze, to warto zwrócić uwagę 
na fakt, że Departament obrony 
Usa planuje swoją infrastrukturę 
it przenieść do chmury w  ciągu 
najbliższych 10 lat. Cloud compu-
ting planuje także wdrożyć Penta-
gon, który chce przeznaczyć na to 
10 mld UsD. swoje dane w chmu-
rze od pewnego czasu przechowuje 
także amerykańska Centralna agen-
cja wywiadowcza (Cia).

Rosnąca rola HR-ów 
HR ma krytyczne znaczenie dla suk-
cesu firmy, ponieważ odpowiada za 
zbudowanie, utrzymanie i ciągłe do-
skonalenie środowiska pracy i  ko-
munikacji, które w każdym miejscu 
i na każdym poziomie ma wesprzeć 
pracowników, menedżerów i zarząd 
w  realizacji ich celów biznesowych. 
Bez technologii jest to nie do zrobie-
nia. nowoczesne rozwiązania it do-
starczają metody, narzędzia, najlepsze 
praktyki wpływające bezpośrednio na 
efektywność całych procesów i ich in-
dywidualnych uczestników.

HR pRosto z cHmuRy tRendem, któRy Buduje przewagę w Biznesie
Powszechny postęp technologiczny wpływa bezpośrednio na 
sposób prowadzenia biznesu, co jednocześnie przekłada się 
na funkcjonowanie i znaczenie działów HR. Z danych Deloitte 
wynika, że już 56 proc. firm wdraża cyfrowe rozwiązania. 
Wśród nich są także technologie oparte na cloud computingu, 
które pozwalają na sprawniejsze dostosowywanie biznesu 
do realiów rynkowych oraz efektywniejsze wykorzystywanie 
istniejących zasobów w firmie. 

 prezes Zarządu Gavdi Polska

Teresa Olszewska

technologia chmury jest jednym 
z głównych czynników umożliwia-
jących następną rewolucję prze-
mysłową. Jej kluczowe atuty – m.
in. Big Data, internet rzeczy (iot), 
automatyzacja i  robotyka –  nie 
mogą sprawnie funkcjonować bez 
chmury, tzn. skutecznego uwolnie-
nia od tradycyjnych infrastruktur 
it. Chmura jest zatem prawdzi-
wym akceleratorem cyfrowej trans-
formacji. nie dziwi więc, że firmy 
postrzegają ją jako niezbędny ele-
ment w  przedsiębiorstwie, który 
pozwala jak najlepiej wykorzystać 
inwestycje w innowacje. 

Popularność chmury
Ponadto według badań euro-
statu, obecnie już 26  proc. firm 
w Unii europejskiej wykorzystuje 
cloud computing, a jak przewiduje 
gartner, w 2025 roku odsetek ten 
wzrośnie aż do 80 proc. w Polsce 
w 2018 roku według danych gUs 
z  chmury korzystało 11,5  proc. 
przedsiębiorstw. niemniej można 
przypuszczać, że popularność 
chmury będzie sukcesywnie ro-
snąć. Jak wskazują badania gold-
man sachs, wydatki firm na cloud 
computing, które aktualnie wy-
noszą 8  proc. budżetów it, do 
2021 roku wzrosną do 15 proc. Co 
ważne, według gartnera polski ry-
nek  chmury może prawdopodob-
nie zbliżyć się do kwoty 300 mln 
UsD już w 2021 roku.

Chmura korzyści
Cloud computing ułatwia wy-
mianę danych w  czasie rzeczywi-
stym, tworząc środowisko cyfrowej 

współpracy i  integracji. Big Data, 
iot, automatyzacja i  robotyza-
cja wykorzystujące chmurę i moż-
liwość szybkiego przetwarzania 
dużych ilości danych dają możli-
wość lepszego połączenia kluczo-
wych interesariuszy. Dzięki temu 
możliwe jest zwiększenie efektyw-
ności całej organizacji oraz lepsze 
zarządzanie ryzykiem biznesowym 
związanym z prowadzoną działal-
nością. Dodatkowo poprzez za-
stosowanie cloud computingu 
możliwe jest proste połączenie 
wielu urządzeń. oprócz wysyła-
nia sobie nawzajem wiadomości 
typu machine-to-machine, urzą-
dzenia te wysyłają dane do chmury. 
najważniejsze jest jednak to, że 
z  chmury, dzięki różnym mode-
lom usługi, może korzystać każda 
organizacja – zarówno korporacja, 
jak i  MsP.  Kluczem do sukcesu 
Przemysłu 4.0 i  inteligentnej pro-
dukcji jest więc możliwość wybra-
nia elastycznych modeli wdrażania 
innowacji na dużą skalę, z  gwa-
rancją niezawodnej usługi, dzięki 
której nie trzeba się już martwić 
o  przestoje. Profesjonalne data 
center są w stanie zapewnić swoim 
klientom dostępność na poziomie 
99,999  proc. stawiając więc na 
cloud computing firmy wybierają 
najnowszą technologię przy jed-
noczesnej optymalizacji budże-

tów it. Można bowiem wynająć 
zasoby, których potrzebuje się na 
określony czas i  w  odpowiedniej 
skali. nie są w związku z tym ko-
nieczne inwestycje w wewnętrzne 
struktury it, w tym w specjalistów 
oraz sprzęt. odnośnie do bezpie-
czeństwa, o  możliwościach i  po-
ziomie zabezpieczeń chmury może 
świadczyć przykład Departamentu 
obrony Usa, który w ciągu 10 lat 
chce swoją infrastrukturę it umie-
ścić w chmurze. Pentagon na ten 
cel planuje przeznaczyć 10  mld 
UsD. w  chmurze od pewnego 
czasu swoje dane przechowuje 
także amerykańska  Centralna 
agencja wywiadowcza (Cia). wy-
specjalizowane data center jest bo-
wiem w stanie zapewnić nie tylko 
odpowiednią jakość połączenia sie-
ciowego, ale przede wszystkim od-
powiedni poziom zabezpieczeń. 

Wartość biznesowa 
Co ważne, zalety dzisiejszej techno-
logii chmurowej wykraczają daleko 
poza niezawodność, skalowalność, 
elastyczność oraz związane z  tym 
oszczędności kosztów. Chmura za-
pewnia firmom solidne podstawy 
do rozwijania szeregu technologii, 
pozwalając na wprowadzanie in-
nowacji i wyprzedzanie konkuren-
cji. Badania przeprowadzone przez 
Harvard Business Review analytic 

services pokazują, że 74 proc. firm 
uważa, że przetwarzanie w chmurze 
dało im przewagę konkurencyjną. 
Ponadto 60  proc. decydentów 
technologicznych wierzy, że zinte-
growane podejście oparte na chmu-
rze uwolni potencjał przełomowych 
technologii, które to można następ-
nie zintegrować z chmurą. taka in-
tegracja pozwoli wykorzystywać 
je bez ograniczeń, w  różnych jed-
nostkach biznesowych, zlokalizo-
wanych na całym świecie. wartość 
biznesowa chmury to także szybszy 
niż dotychczas time to market pro-
duktów. organizacje, które skracają 
czas pomiędzy określeniem zapo-
trzebowania na nowe możliwości 
a  ich dostarczeniem, dzięki chmu-
rze zyskują przewagę nad konku-
rencją, ponieważ mogą testować 
dowolne usługi bez potrzeby do-
datkowych inwestycji w  sprzęt. 
Potwierdzają to wyniki Harvard 
Business Review analytic services. 
aż 71  proc. respondentów uważa, 
że chmura zwiększyła ich spraw-
ność biznesową, co pozwala im 
skrócić czas wprowadzania produk-
tów na rynek i tym samym szybciej 
zareagować na potrzeby klientów. 
Można więc stwierdzić, że Przemysł 
4.0 to rewolucja, która jest napę-
dzana przez popyt ze strony klien-
tów i postęp technologiczny, które 
spaja razem cloud computing.

Cloud computing podstawą dla przemysłu 4.0
Cloud computing to podstawa łącząca Przemysł 4.0. 
Technologia ta stanowi bowiem kluczowy element, 
który umożliwia opracowanie innowacyjnej, bardziej 
efektywnej i wydajnej strategii umożliwiającej 
wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotyki, Big Data, 
IoT i innych nowoczesnych technologii – obecnych 
i przyszłych. Zapewnia też firmom moc obliczeniową 
niezbędną do jak najpełniejszego zidentyfikowania 
i wykorzystania nowych możliwości biznesowych. 

dyrektor handlowy, Polcom

Agnieszka Zielińska 
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Co w Państwa branży oznacza 
innowacyjność? 
innowacyjność w  szeroko pojętej branży te-
lekomunikacyjnej oznacza stałe śledzenie 
trendów, gotowość do zmiany kierunku i kre-
owania nowych rozwiązań, które odpowiadają 
na potrzeby klientów. Przychody operatorów 
z klasycznych usług telekomunikacyjnych spa-
dają i będą spadać jeszcze przez jakiś czas, dla-
tego innowacyjność, szukanie nowych źródeł 
przychodów i  marży to zasadniczo koniecz-
ność, a nie fanaberia czy podążanie za modą. 
w netii to rozumiemy, dlatego już kilka lat 
temu bardzo mocno otworzyliśmy się na po-
szukiwanie sposobów na dostarczanie naszym 
obecnym i nowym klientom szerokiego port-
folio usług, już nie tylko telekomunikacyjnych, 
ale także z zakresu it, marketingu czy wręcz 
doradztwa biznesowego. 
Podsumowując, innowacyjny operator to 
taki, który szybko identyfikuje i odpowiada 
na potrzeby klientów, dostarczając im no-
woczesne rozwiązania, w dogodnym modelu 
biznesowym. obecnie najczęściej mamy 
do czynienia z  modelem subskrypcyjnym, 
chmurowym, gdyż to pozwala uniknąć wy-
sokich kosztów inwestycyjnych i zmniejsza 
ryzyko biznesowe projektów cyfrowej trans-
formacji biznesu.

Jak w dobie szybko zmieniających 
się trendów nadążyć za potrzebami 
klientów? Czym innym są innowacje dla 
klienta indywidualnego, a czym innym 
dla firmowego. Jak udaje się Państwu 
sprostać oczekiwaniom i jednych, 
i drugich? 
Duże telekomy, funkcjonując w  tradycyj-
nym modelu, nie są w  stanie szybko re-
agować na zmiany trendów ze względu 
na bezwładność swojego działania, istnie-
jące procesy i  procedury. Dlatego w  ne-
tii (ale nie tylko) uznaliśmy, że aby szybko 
reagować na zmiany potrzeb klientów ko-
nieczna jest współpraca z mniejszymi pod-
miotami oferującymi usługi na rynku B2B 
oraz wydzielenie struktur wewnętrznych de-
dykowanych do rozwoju produktów i  po-
szukiwania innowacji. takim projektem 
w netii jest netianext, dzięki któremu roz-
wijamy portfolio naszych usług iCt, czyli 
właśnie innowacyjnych usług i produktów 
cyfrowych. w ramach netianext pozysku-
jemy też interesujących partnerów technolo-
gicznych, wśród których już teraz jest ok. 30 
firm, zarówno światowych liderów techno-
logicznych, jak i  polskich i  zagranicznych 
start-upów. 
Uważam, że to jedyna sensowna droga, 
która pozwala sprostać oczekiwaniom 

klientów B2B, dla których otrzymanie 
kompletnego rozwiązania od jednego, spraw-
dzonego partnera jest po prostu wygodne  
i efektywne kosztowo. 
z  naszego punktu widzenia pozwala to 
też na weryfikację posiadanych zasobów 
i kompetencji oraz koncentrację ich w jed-
nym miejscu. 
w  obszarze usług dla klientów indywidu-
alnych dużo większą rolę odgrywają syner-
gie w ramach grupy Cyfrowy Polsat, której 
jesteśmy częścią od ponad roku, znakomi-
cie uzupełniając portfolio usług dla domu, 
przede wszystkim o światłowodowy dostęp  
do internetu.

W jaki sposób rozwiązania 
z Państwa oferty, skierowane 
do klientów instytucjonalnych, 
usprawniają ich działanie? 
Rozwiązania oferowane na rynku B2B 
można podzielić na kilka kategorii: uspraw-
niające działanie, zwiększające komfort 
i bezpieczeństwo czy generujące oszczędno-
ści dla klienta. 
w ramach netianext duży nacisk kładziemy 
na tę drugą kategorię, oferując np. admini-
stracji publicznej szereg usług związanych 
z  bezpieczeństwem sieci teleinformatycz-
nych. Portfolio mamy bardzo szerokie – za-
czynając od prostych usług ochrony przed 
atakami DDos, ochrony poczty elektronicz-
nej czy sieci Lan i wan za pomocą urzą-
dzeń next generation firewall, a kończąc na 
kompleksowej usłudze security operations 
Center, która zapewnia najwyższy poziom 
wsparcia w zakresie bezpieczeństwa zasobów 
teleinformatycznych. 
nie zapominamy także o usługach z pozo-
stałych kategorii, oferując np. usługi chmury 
prywatnej, serwerów dedykowanych czy 
widekonferencji. 
Kto napędza rynek innowacyjnych rozwią-
zań? Klienci i  ich rzeczywiste potrzeby czy 
producenci i dostawcy usług, którzy mają 
poczucie, że tylko zmiana i ulepszenie mogą 
„popchnąć” działalność, tak ich, jak i klien-
tów, do przodu? 
oba te przypadki mają miejsce i wcale się 
nie wykluczają. siłą rzeczy większa część in-
nowacji pochodzi od dużych producentów, 
światowych liderów poszczególnych obsza-
rów technologicznych. Jest też drugie źró-
dło innowacji – potrzeba klienta. to drugie 
źródło jest szczególnie widoczne w obszarze 
internetu Rzeczy, czyli iot (przyp. red. – in- 
ternet of Things), gdzie często jest określona 
przez danego klienta potrzeba rozwiązania 
konkretnego zagadnienia, a  nie ma goto-
wego sposobu. 

W jaki sposób pracujecie  
w firmie nad nowoczesnymi 
rozwiązaniami?  
wiele naszych innowacyjnych rozwiązań z li-
nii netianext wykorzystuje komponenty 
uznanych światowych dostawców albo uni-
katowe rozwiązania mniejszych firm. stro-
nimy jednak od zwykłego reselingu, starając 
się zbudować wartość dodaną czy to w obsza-
rze technologii, czy też procesu biznesowego. 

wkrótce wystartujemy też z  projektem „ga-
rażu”, w którym chcemy projektować, testować 
czy też, mówiąc kolokwialnie, „wygrzewać” roz-
wiązania z obszaru internetu Rzeczy. Chcemy, 
aby do „garażu” trafiały m.in. te przypadki 
klientów, dla których rynek nie wymyślił jesz-
cze rozwiązań ich potrzeb. Dotychczasowe do-
świadczenia wskazują, że takie innowacyjne, 
jednostkowe rozwiązania można potem z powo-
dzeniem implementować w innych miejscach.

implementować innowacyjne rozwiązania  z korzyścią dla klientów 
Z Rafałem Bakalarzem , dyrektorem ds. rozwoju sprzedaży 
w Netii rozmawiała Katarzyna Mazur 

Innowacyjny operator to taki, który szybko 
identyfikuje i odpowiada na potrzeby klientów, 

dostarczając im nowoczesne rozwiązania, 
w dogodnym modelu biznesowym. Obecnie 

najczęściej mamy do czynienia z modelem 
subskrypcyjnym, chmurowym, gdyż to pozwala 

uniknąć wysokich kosztów inwestycyjnych 
i zmniejsza ryzyko biznesowe projektów cyfrowej 

transformacji biznesu.
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DSR SA pracowała ostatnio nad projektem Production Unit Performance Management Tool (PUPMT), który zaowocował 

stworzeniem i wdrożeniem narzędzia monitorująco-diagnostycznego, pozwalającego na optymalizację procesów produkcyj-

nych w przemyśle. Po zakończeniu testów narzędzie trafi ło do oferty DSR 4FACTORY pod nazwą IOT 4FACTORY.

reklama

elektrorewolucja to  złożony pro-
ces, który wymaga głębokich 
zmian zarówno w sektorze moto-
ryzacyjnym, jak i energetycznym. 
warunkiem ich powodzenia bę-
dzie dostępność surowców. Roz-
wój elektromobilności jest w dużej 
mierze uzależniony od miedzi. Me-
tal ten jest powszechnie używany 
do budowy nowoczesnych, ener-
gooszczędnych silników elek-
trycznych i  hybrydowych. Do 
produkcji elektryków używa się 
od dwóch do czterech razy więcej 
tego metalu niż w pojazdach trady-
cyjnych. samochody elektryczne 
stanowią w  tej chwili zaledwie 
4  promile (0,4  proc.) wszystkich 

rejestracji nowych aut nad wisłą. 
Upowszechnienie elektromobilno-
ści nie jest możliwe przez wysoki 
koszt baterii oraz obawę kierow-
ców przed zbyt krótkim zasięgiem 
i wyładowaniem się jej w połowie 
drogi. Dopiero gdy te dwie bariery 
znikną, będziemy świadkami elek-
trorewolucji na polskich szosach. 
w lipcu w całym kraju mieliśmy 
zaledwie 785 ogólnodostępnych 
stacji ładowania. zgodnie z unijną 
dyrektywą, w  najbliższych latach 
ta liczba ma kilkukrotnie wzro-
snąć –  czeka nas boom zarówno 
na publiczne, jak i  prywatne 
punkty ładowania. Kluczową rolę 
odegra tutaj dostępność surow-
ców takich jak lit, kobalt i miedź, 
od której zależeć będzie końcowa 
cena baterii, ładowarek i  kabli, 
czyli znaczna część kosztu pojazdu 
i infrastruktury. 

Polska hybrydowa
w iii kwartale br. zarejestrowano 
w Polsce 541 aut z napędem elek-
trycznym, z czego 245 to pojazdy 
w pełni elektryczne, a 296 to hy-
brydy plug in –  podaje aCea. 
Uwagę zwraca fakt, iż w obu seg-
mentach odnotowano wysoką dy-
namikę wzrostu r/r, odpowiednio 
86 proc. i 80 proc. w tym okresie 
na polskie drogi wyjechało łącznie 
13 434 aut z alternatywnym napę-
dem (+73,3 proc. r/r). Polacy nadal 
najchętniej wykładają pieniądze na 
klasyczne hybrydy, których kupili 
9 996, czyli o 75 proc. więcej niż 
w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. taki wolumen sprzedaży 
daje nam 6. miejsce wśród państw 
Ue, za plecami Hiszpanii i włoch, 
a przed m.in. szwecją, Holandią, 
finlandią czy Belgią. na czele 
klasyfikacji rejestracji aut elek-
trycznych w  europie są niemcy 
(26 858 szt.), przed wielką Bryta-
nią (21 001 szt.) i norwegią (17 571 
szt.). w tym okresie ponad 10 ty-
sięcy sztuk znalazło nabywców 
także w Holandii i francji. w re-
gionie Cee prym wiodą węgry 
(797 szt.), przed Rumunią (543 
szt.) i  Polską (541 szt.) Biorąc 
pod uwagę sprzedaż aut elektrycz-

nych od stycznia do końca wrze-
śnia br., liderem pozostają niemcy  
(74 542 szt.).

Napędy elektryczne z 0,44 proc. 
udziałem w rynku
od początku roku do końca wrze-
śnia w naszym kraju zarejestrowano 
1  815 samochodów elektrycz-
nych (zasilanych akumulatorem 
i  hybrydy plug-in), co oznacza 
wzrost o 85 proc. r/r. niestety, ich 
łączny udział w  rejestracji wszyst-
kich nowych samochodów oso-
bowych w Polsce wynosi zaledwie 
0,44 proc. Dla porównania w Unii 
europejskiej ten wskaźnik znajduje 
się na poziomie 2,84 proc., czyli jest 
ponad sześciokrotnie wyższy. 

Miedź rozpędzi 
elektrorewolucję?
Miedź jest trwałym i  bardzo wy-
dajnym przewodnikiem prądu. Bez 
miedzianych podzespołów nie by-
łoby możliwe również inteligentne 
zarządzanie silnikiem i  przeniesie-
niem napędu. Dlatego do produkcji 
1 auta elektrycznego potrzeba śred-
nio 60 kg. Połowa z tego użyta jest 
właśnie w  układzie akumulatoro-
wym. należy pamiętać, że na czer-
wonym metalu oparta jest również 

nowoczesna infrastruktura zasila-
nia –  ładowarki, kable i przyłącza, 
które umożliwiają szybkie i  efek-
tywne ładowanie aut elektrycznych. 
niezależnie od technologii, około 
10 proc. masy baterii wykonane jest 
z miedzi, co przekłada się na zapo-
trzebowanie na 500 ton tego metalu 
na 1  gwh pojemności2. według 
naszych ekspertyz, na produkcję 
aut elektrycznych do 2050 r. roczne 
światowe zapotrzebowanie wzrośnie 
do 5,4 mln ton miedzi 3. Do tego do-
chodzi cała zewnętrzna infrastruk-
tura ładowania. sama ładowarka do 
użytku domowego potrzebuje od 
2  do 5,4  kg miedzi. Dlatego my-
śląc o  powodzeniu elektrorewolu-
cji, musimy zapewnić motoryzacji 
dostęp do odpowiedniej ilości tego 
surowca. Polska, jako jeden ze świa-
towych liderów w zakresie produk-
cji miedzi, może odegrać szczególną 
rolę w  rozwoju światowego rynku 
elektromobilności.
1. https://www.acea.be/press-releases/article/fuel-

types-of-new-cars-petrol-6.1-diesel-14.1-electric-

51.8-in-third-quarte

2. https://copperalliance.org/wp-content/uplo-

ads/2017/06/2017.06-E-Mobility-Factsheet-1.

pdf

3. https://www.coppertransition.eu/#h.p_ 

Jtto9PVbFtPr

przełom w elektrorewolucji 
W III kwartale 2019 roku w Polsce zarejestrowano 541 
samochodów elektrycznych (zasilanych akumulatorem 
i hybryd plug-in), co oznacza wzrost o 83 proc. r/r. Pomimo 
znaczącej dynamiki, taki wolumen sprzedaży plasuje Polskę 
zaledwie na 16. miejscu wśród państw Unii Europejskiej. 
Nasz kraj utracił także pozycję wicelidera w Europie 
Centralnej, gdzie Węgrzy oraz Rumunii zarejestrowali 
najwięcej elektryków – wynika z danych Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA1. 

prezes  
europejskiego instytutu miedzi

Michał Ramczykowski
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Posiadamy dużo danych i  generu-
jemy ich z roku na rok coraz więcej. 
według iDC w 2012 roku stworzyli-
śmy 2,8 zettabajtów, zaś szacunki na 
2020 rok przewidują globalnie wzrost 
o 14-krotność tej liczby, czyli ok. 40 
zettabajtów. takie zasoby wymagają 
inteligentnych narzędzi do ich gro-
madzenia i przetwarzania. Powstaje 
coraz więcej serwerowni, data center 
czy urządzeń typu nas, gdzie two-
rzone dane możemy przechowywać. 
Big data to nie tylko magazyny da-
nych, to również źródło pozyskiwania 
informacji statystycznych do rozwi-
jania innowacyjnej gospodarki. na 
podstawie analiz danych małe, śred-
nie czy duże przedsiębiorstwa, a także 
rządy czy instytucje państwowe mogą 
wytyczać kierunki rozwoju z zakresu 
nowych technologii.
tutaj następuje moment, w którym 
znacząco wzrasta zapotrzebowanie na 
szybkie nośniki danych – dyski ssD. 
Ponieważ technologia ssD jest znacz-
nie szybsza od tradycyjnych dysków 
HDD, zaczynają one być częściej 
stosowane w rozwiązaniach chmuro-
wych czy w serwerach nas. stano-
wią one odpowiedź na zwiększony 
popyt na szybszy dostęp do groma-
dzonych danych. 

Część dysków ssD jest specjalnie 
dedykowana do serwerów i  nas-
-ów, tak jak urządzenia marki 
Kingston z serii DC500 i DC450. 
w  najbliższym czasie pojawią się 
również w  ofercie dyski nVMe 
w  standardzie U.2, których pręd-
kości transferu są nawet 10-krotnie  
szybsze od sata iii.
zapotrzebowanie na szybkość do-
stępu oraz na pojemność nośników 
wymusza na producentach stałe 
zwiększanie pojemności dysków. ak-
tualnie dostępne są dyski ssD o po-
jemności 3,84 tB, a w niedalekiej 
przyszłości mają pojawić się nowe 
o pojemności 8 tB. wraz z pojem-
nością ssD rosną ich ceny, przez co 
klasyczne dyski HDD wydają się 
dla użytkownika lepszą, bo tańszą 
opcją. należy jednak pamiętać tutaj 
niejednokrotnie, że wartość stano-
wią dane i łatwość dostępu do nich,  
a nie sam nośnik.

Nowe technologie i nowe dane
w  ciągu kilku najbliższych lat spo-
dziewany jest wręcz rewolucyjny 
wzrost ilości danych gromadzo-
nych i przetwarzanych również przez 
osoby prywatne, które będą wyma-
gały przetworzenia oraz zmagazyno-

wania. Mowa tutaj o technologii 5g 
i związanym z tym ogromnym wzro-
stem ilości urządzeń typu iot – in-
ternet rzeczy, które będą generowały 
znaczne, coraz to większe ilości da-
nych. eksperci, zwłaszcza analitycy 
specjalizujący się w  telekomunika-
cji przewidują, że na przełomie 2020 
i 2021 roku możemy spodziewać się 
ponad 10-krotnego wzrostu przetwa-
rzanych danych.
aby nadążyć za tym innowacyjnym 
trendem, producenci pamięci mu-
szą również być gotowi na dostarcze-
nie na rynek osobistych nośników 
danych, takich jak karty sD czy 
microsD. Będzie również rosło zapo-
trzebowanie na pamięć typu embed-
ded, czyli wbudowane pamięci flash 
do urządzeń inteligentnych. King-
ston w tej dziedzinie również zajmuje 
wiodącą pozycję rynkową, dostarcza-
jąc zarówno karty, jak i komponenty 
do urządzeń inteligentnych, takich 
jak zegarki, smartfony, sprzęt spor-
towy, przemysł samochodowy, lotni-
czy czy zwykłe agD, które znajdują 
się w każdym domu. Jako że inno-
wacyjność współczesnych rozwiązań 
znacząco ewoluuje z dnia na dzień, co 
widać np. w wyposażeniu samocho-
dów – nowe systemy multimedialne, 

systemy bezpieczeństwa, czy wręcz 
autonomiczne samochody – branża 
it staje się w  tym momencie pod-
stawą rozwoju takich technologii.

Po pierwsze: bezpieczeństwo 
ostatnie kilka lat to okres znacz-
nego rozwoju technologii związa-
nych z  bezpieczeństwem. Rozwój 
systemów monitoringu wizyjnego 
czy monitoringu gPs był możliwy 
dzięki innowacjom w technologii it. 
zarówno urządzenia monitorujące, 
jak również systemy przechowywa-
nia i analizowania danych z tych urzą-
dzeń wymagają ogromnego wsparcia 
ze strony producentów it. Jednym 
z nich są dyski serwerowe Kingston, 
które pozwalają na stałą pracę w sys-
temie 24  h oraz na bardzo szybką 
analizę zapisanych na nich danych. 
Bezpieczeństwo to przede wszyst-
kim szyfrowanie, które dopełnia 
kompleksowość tego typu rozwiązań. 
Dyski serwerowe mają wbudowany 
mechanizm szyfrowania sprzętowego 
oparty o aes256.
Dzisiejszy rozwój technologii w  ży-
ciu codziennym i  innowacyjność 
rozwiązań nie byłaby możliwa bez 
technologii it. nawet badania i roz-
wój z zakresu biologii, medycyny czy 

chemii opierają się często na bardzo 
zaawansowanych obliczeniach wyko-
nywanych przez dedykowane klastry 
obliczeniowe, posiadające najnowo-
cześniejsze komponenty serwerowe 
takie jak procesory, pamięci czy no-
śniki danych ssD.

produkty branży iT a rozwój innowacyjnej gospodarki – jak nadążyć za zmieniającymi się potrzebami rynku?
W ciągu ostatnich 
kilku lat obserwujemy 
na rynku IT znaczący 
wzrost zapotrzebowania 
na coraz większe 
pojemności nośników 
danych. Na wzrost ten 
istotny wpływ mają 
urządzenia osobiste, takie 
jak smartfony, tablety 
czy czytniki e-booków. 
Gromadzimy coraz 
więcej danych, choćby 
zdjęć w telefonach, które 
z racji rozwoju jakości 
aparatów konsumują 
duże ilości pamięci. 
Urządzenia przenośne 
mają ograniczone 
zasoby wbudowanej 
pamięci i aby móc nasze 
dane przechowywać, 
gromadzimy je 
na urządzeniach 
zewnętrznych typu dyski 
USB, NAS-y czy w bardzo 
popularnych chmurach.

Business Development manager, 
kingston Technology Polska  

Robert Sepeta

Aby nadążyć za 
tym innowacyjnym 

trendem, 
producenci pamięci 

muszą również 
być gotowi na 

dostarczenie na 
rynek osobistych 

nośników danych, 
takich jak karty SD 

czy microSD. 
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reklama

technologie operacyjne i  informatyczne od 
początku ich istnienia stanowiły odrębne 
światy i  były zarządzane osobno. w  ostat-
nim czasie jednak coraz częściej obserwuje 
się próby połączenia tych dwóch środowisk. 
wykorzystywanie rozwiązań it do analizy 
danych czy uczenia maszynowego istotnie 
podnosi produktywność oraz skuteczność sys-
temów ot, a dodatkowo zwiększa szybkość 
reagowania na zagrożenia.

Kluczowe znaczenie
specjaliści ot muszą zdawać sobie sprawę 
z tego, jakie to połączenie ma wpływ na bezpie-
czeństwo w kontekście infrastruktury krytycz-
nej. z uwagi na obszary, w których środowisko 
ot jest wykorzystywane, ma ono kluczowe zna-
czenie dla bezpieczeństwa publicznego i gospo-
darczego. Łączenie sieci it i ot powoduje, że 
maszyny i całe procesy produkcyjne są narażone 
na cyberzagrożenia. Mogą one przyczynić się do 
utraty danych, przestojów w produkcji, uszko-

dzenia sprzętu lub innych zasobów, a nawet za-
grożenia dla bezpieczeństwa i życia ludzi. wiele 
systemów ot nigdy nie było zaprojektowanych 
z myślą o zdalnym dostępie, więc ryzyko z tym 
związane nie było brane pod uwagę.
Do niedawna najlepszym sposobem ochrony 
sieci ot było ich całkowite odizolowanie od 
sieci it (ang. air gapping). Jednak obecnie, we-
dług badania przeprowadzonego przez fortinet 
w 2019 r.1, prawie trzy czwarte przedsiębiorstw 
zgłasza, że posiada przynajmniej podstawowe 
połączenia między swoimi środowiskami it 
i ot. oznacza to, że ochrona, będąca efektem 
wspomnianej izolacji, praktycznie znika i sieci 
ot są narażone na te same zagrożenia co sieci it.

Stojąc przed wyzwaniem 
Problemy te są widoczne dla specjalistów 
zajmujących się cyberbezpieczeństwem 
w  firmach produkcyjnych. Prawie wszyscy 
(97  proc.) dostrzegają wyzwania związane 
z zapewnieniem ochrony w połączonych śro-
dowiskach it oraz ot2.
według opublikowanego przez fortinet w tym 
roku „Raportu o stanie technologii operacyjnej 
i cyberbezpieczeństwa”, trzy czwarte badanych 
operatorów w ciągu ostatnich 12 miesięcy od-

notowało włamanie do systemów ot. Co wię-
cej, połowa firm doświadczyła w tym czasie od  
3 do 10 włamań. naruszenie skutkowało zwy-
kle utratą danych, zakłóceniami lub przerwą 
w działalności operacyjnej oraz narażeniem re-
putacji marki. szczególnie zagrożony atakami 
na systemy operacyjne jest sektor energetyczny, 
w którym naruszenie działalności operacyjnej 
przedsiębiorstw może wywołać bardzo dotkliwe 
skutki dla bezpieczeństwa publicznego. 

Istota wiedzy 
Kluczowym elementem zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony połączonych środowisk it 
i ot jest posiadanie szerokiej, dogłębnej wie-
dzy o nich. Jednak firmy mają w tym obszarze 
wiele problemów. zagwarantowanie właści-

wego działania systemu ot wymaga zapewnie-
nia ciągłej widoczności każdego podłączonego 
do niego urządzenia przewodowego i bezprze-
wodowego. należy przy tym uwzględnić fakt 
zmienności środowiska ot – urządzenia są na 
bieżąco podłączane i odłączane od sieci lub zmie-
niają swoją lokalizację.
obecnie w środowiskach ot powszechne jest 
stosowanie najróżniejszych urządzeń bezprze-
wodowych i  związanych z  internetem rzeczy 
(internet of Things, iot). są to na przykład in-
teligentne czujniki parametrów środowiskowych. 
ze względu na fakt, że łączą się z zewnętrzną sie-
cią informatyczną w celu zapewnienia dodatko-
wych funkcji, mogą stanowić potencjalne „tylne 
wejście” podczas ataków ukierunkowanych na 
systemy ot. 
właściwe podejście do kwestii zabezpiecze-
nia sieci ot powinno uwzględniać wdroże-
nie zintegrowanej, zapewniającej segmentację 
sieci, wielowarstwowej architektury ochronnej. 
zagwarantuje ona odpowiednią widoczność 
wszystkich urządzeń, a  także możliwość ana-
lizy ich wzajemnych powiązań i relacji w czasie 
rzeczywistym. Dodatkowo uzyskana zostanie 
integralność urządzeń i  systemów, bazująca 
na zdefiniowanych regułach i politykach oraz 
ochrona innych, krytycznych elementów śro-
dowiska ot. ważna jest również segmentacja 
sieci według takich kryteriów jak typ użytkow-
nika, urządzenia i potrzeba biznesowa, aby kon-
trolować dostęp pracowników do określonych 
zasobów sieci. 
1. „Independent Study Pinpoints Significant SCADA/ICS 

Cybersecurity Risks”, Fortinet 2019 r.

2. Tamże

menedżer ds. sektora 
finansowego,  Fortinet

Wojciech Ciesielski 

BezpieCzeńsTwo sysTemów przemysłowyCh
Istotnym elementem czwartej rewolucji przemysłowej jest konwergencja 
środowisk OT (technologii operacyjnych) z IT (technologii informatycznych). 
Systemy OT służą do kontrolowania pracy infrastruktury przemysłowej 
i krytycznej, między innymi w sektorze energetycznym, w produkcji 
przemysłowej, komunikacji i transporcie, obronności, a także placówkach 
świadczących usługi użyteczności publicznej. We wszystkich tych dziedzinach 
szeroko wdrażane są również rozwiązania cyfrowe. W ten sposób OT stają się 
podatne na zagrożenia, które wcześniej ich nie dotyczyły.

w niedawnym sondażu badacze firmy Barra-
cuda ustalili, że odpieranie ataku zajmuje fir-
mom średnio trzy i pół godziny (212 minut). 
11  proc. organizacji spędza ponad sześć go-
dzin na badaniach i usuwaniu skutków ataku. 
Dlaczego ręczne reagowanie na incydenty jest 
nieefektywne? 

Wyróżnione zagrożenie
Podejrzane wiadomości trzeba szybko ziden-
tyfikować i  unieszkodliwić, zanim rozprze-
strzenią się po organizacji i spowodują dalsze 
szkody. Bądź co bądź, w większości kampa-
nii phishingowych wystarcza 16 minut, żeby 
ktoś kliknął złośliwe łącze. natomiast w przy-
padku ręcznego reagowania na incydenty 
organizacje potrzebują około trzech i pół go-
dziny, żeby powstrzymać atak. w wielu przy-
padkach do tego czasu atak rozprzestrzenia 
się dalej, co wymaga dalszych badań i dzia-
łań zaradczych.

Szczegóły
Badacze firmy Barracuda przyjrzeli się wy-
nikom skanowania 383  790 skrzynek pocz-
towych w 654 organizacjach w ciągu 30 dni. 
skany przeprowadzone w tym okresie zidenty-
fikowały niemal 500 tys. złośliwych wiadomości 
w tych skrzynkach pocztowych. Każda organiza-

cja miała średnio ponad 700 złośliwych wiado-
mości, do których użytkownicy mogli uzyskać 
dostęp w dowolnym momencie. ile czasu za-
jęłoby zidentyfikowanie, zbadanie i usunięcie 
wszystkich tych złośliwych wiadomości? 3,5 go-
dziny sprzątania po każdej kampanii oznacza, 
że usuwanie takiej liczby złośliwych wiadomo-
ści trwałoby wiele dni, jeśli nie tygodni. według 
zebranych danych typowa organizacja codzien-
nie reaguje na około pięć incydentów związa-
nych z pocztą e-mail. skoro każda reakcja trwa 
3,5 godziny, obrona przed atakami zgłaszanymi 
każdego dnia zajmuje 17 godzin. ten czas le-
piej poświęcić na bardziej aktywne środki bez-
pieczeństwa, takie jak szkolenie pracowników, 
zarządzanie poprawkami albo badanie dostar-
czonej poczty pod kątem złośliwej treści, co po-
może pozostać o krok przed napastnikami.

Jak skrócić czas reagowania na incydenty?
organizacje rzadko dysponują taką ilością czasu 
i zasobów, więc nie wszystkie incydenty są trak-
towane zgodnie z najlepszymi praktykami. tu-
taj może pomóc zautomatyzowane reagowanie 
na incydenty. szybsze reagowanie zwiększa sto-
pień bezpieczeństwa organizacji, pomaga ogra-
niczyć szkody i oszczędza cenny czas oraz zasoby 
zespołów it.
Ma/ka/newseria

Zagwarantowanie właściwego 
działania systemu OT wymaga 

zapewnienia ciągłej widoczności 
każdego podłączonego do niego 

urządzenia przewodowego 
i bezprzewodowego. Należy 

przy tym uwzględnić fakt 
zmienności środowiska OT 
– urządzenia są na bieżąco 

podłączane i odłączane od sieci 
lub zmieniają swoją lokalizację.Być o krok przed cybernapastnikami 

Nieefektywne reagowanie na ataki mailowe przynosi firmom 
straty liczone w miliardach dolarów rocznie. W wielu organizacjach 
wyszukiwanie, identyfikowanie i usuwanie zagrożeń w poczcie e-mail 
jest powolnym, ręcznym procesem, który trwa zbyt długo i pochłania za 
dużo zasobów. W rezultacie ataki często mają czas, aby rozprzestrzenić 
się i spowodować więcej szkód.
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Przełom w  transporcie przyniosą 
techniki umożliwiające połączenie 
w jeden system wielu elementów: 
czujniki drogowe, sygnalizacja 
świetlna i  wreszcie same samo-
chody. systemy łączności 5g będą 
gromadzić, przetwarzać i  analizo-
wać więcej danych niż kiedykol-
wiek wcześniej z niespotykaną do 
tej pory szybkością. algorytmy 
sztucznej inteligencji pozwolą sa-
morządom wykorzystywać dane 
z  tych inteligentnych czujni-
ków nie tylko do zarządzania ru-
chem i ograniczeniami prędkości 
na drogach. informacje o położe-
niu i prędkości poruszania się po-
szczególnych samochodów mogą 
też ułatwić ustalanie bezpiecznych 
i szybkich tras, m.in. dla służb ra-
tunkowych. Podobne rozwiązania 
działają już np. w Barcelonie, gdzie 
pomagają w  lepszym planowaniu 
rozkładów jazdy miejskich autobu-
sów. Czujniki posłużą też do oceny 

stanu dróg i ustalania priorytetów 
prac remontowych. z kolei biznes 
będzie mógł wykorzystać infor-
macje przetwarzane w sieci 5g do 
optymalizacji tras, szybszego od-
powiadania na zlecenia, a  zatem 
do podniesienia wydajności mo-
bilnych pracowników i swojej floty.

Przyszłość dzięki pojazdom  
autonomicznym 
Rozwój autonomicznych pojaz-
dów doprowadzić powinien do 
zmniejszenia liczby wypadków na 
drogach. Choć w  tym wypadku 
pamiętać musimy, że minie wiele 
lat, zanim doczekamy się w pełni 
autonomicznych pojazdów. okres 
przejściowy, gdzie obok aut auto-
nomicznych na drogach będą sa-
mochody prowadzone przez ludzi, 
będzie równie długi. stopień auto-
nomizacji samochodów określany 
jest w  pięciu stopniach. najbar-
dziej zaawansowany, czyli piąty, 
dotyczy w pełni autonomicznego 
systemu, w którym przemieszcza-
nie się pojazdu jest tak swobodne 
jak w przypadku, gdyby za kierow-
nicą auta siedział człowiek. w tej 
chwili jesteśmy na etapie drugim 

– kierowcę wspierają takie systemy 
jak np. tempomat lub asystent 
pasa ruchu, zapewniający korektę 
toru jazdy. to pokazuje, jak daleka 
jeszcze droga przed nami. 

Nowoczesne rozwiązania 
Rozwiązania umożliwiające komu-
nikację pojazdów z  infrastrukturą 
drogową mogą być wykorzystywane 
zarówno przez kierowców i władze 
lokalne, jak i zarządzających trans-
portem oraz flotami. firmy zy-
skają szerszy wgląd w swoje pojazdy, 
dzięki czemu będą mogły precyzyj-
nie mierzyć wydajność i koszty oraz 
podejmować bardziej świadome 
decyzje biznesowe. Praca mene-
dżerów flot skupi się na monito-
rowaniu pracowników w  terenie, 
a  nie samochodów. Mobilni pra-
cownicy wkrótce nie będą musieli 
ręcznie wprowadzać danych do sys-
temów ani dostarczać menedżerowi 
aktualizacji swojego statusu. za-
rządzający pracą przedsiębiorstwa 
zdobędą cenne informacje automa-
tycznie, co usprawni podejmowanie 
decyzji. wyobraźmy sobie sytuację, 
że w terenie znajduje się pracownik, 
który instaluje serwer u klienta. Je-
śli praca trwa dłużej niż oczekiwano, 
kontekstowe zbieranie danych i ich 
analiza wykryją automatycznie taką 
sytuację. następne zadanie wyzna-
czone zostanie innemu pracowni-
kowi terenowemu lub też kolejny 
klient zostanie poinformowany 
o  opóźnieniu i  przewidywanym  
czasie oczekiwania.
Komunikacja między infrastrukturą 
a pojazdami może również dostar-
czać danych o  tym, które miejsca 
parkingowe są wolne. Przełoży się 
to na oszczędność czasu, a tym sa-
mym ograniczenie pracy na biegu 
jałowym i  zużycia paliwa w pojaz-
dach. inteligentna analiza danych 
z wielu źródeł będzie się stale popra-
wiała dzięki uczeniu maszynowemu. 
na podstawie zbieranych na bieżąco 

informacji o flotach ich właściciele 
będą mogli przewidywać poten-
cjalne zagrożenia i podejmować traf-
niejsze decyzje w czasie zbliżonym  
do rzeczywistego.

Podnieść bezpieczeństwo
zwiększenie szybkości przetwarza-
nia i  ilości gromadzonych danych 
pomoże też dodatkowo podnieść 
bezpieczeństwo w  transporcie. in-
formowanie niemal na bieżąco 
o warunkach pogodowych, jakości 
nawierzchni, utrudnieniach w  ru-
chu pomogą zaplanować nowe, 
bezpieczniejsze trasy przejazdu. Już 
teraz systemy telematyczne wspie-
rają promowanie pożądanego stylu 
jazdy wśród kierowców. Menedże-
rowie flot wiedzą dokładnie, którzy 
kierowcy jeżdżą zbyt ofensywnie, 
narażając się na ryzyko kolizji. 
Mogą dzięki temu szkolić mobil-
nych pracowników w zakresie eco-
drivingu i  bardziej defensywnych 
technik jazdy.

Coraz więcej informacji 
zaawansowany monitoring flot ba-
zujący na gPs sprawia, że już te-
raz pojazdy są w stanie przekazywać 
menedżerom więcej informacji niż 
kiedykolwiek wcześniej. od szcze-
gółów diagnostyki silnika, takich 
jak temperatura, poziom oleju lub 
paliwa, zużycie części, po rzeczy 
z wnętrza pojazdu, takie jak zapię-
cie pasów bezpieczeństwa, czy liczba 
pasażerów. Umożliwia to bardziej 
efektywne zarządzanie pojazdami. 
Menedżerowie mogą przewidzieć 
wszelkie potencjalne problemy z sil-
nikiem i  zaplanować konserwację 
pojazdu oraz uzyskać inne informa-
cje, które mogą pomóc w  zapew-

nieniu bezpieczeństwa lub dobrego 
samopoczucia pracowników. na 
przykład jeśli ogrzewanie pojazdu 
jest stale włączone, menedżerowie 
mogą zapewnić lepsze mundury, 
aby pomóc kierowcy utrzymać 
ciepło, uniknąć zachorowań oraz 
zmniejszyć zużycie paliwa.

Integracja 
Postępować będzie również integra-
cja flot z  innymi systemami – nie 
tylko telematyką, kartami paliwo-
wymi czy pracą dyspozytorów – ale 
też oprogramowaniem do komplek-
sowego zarządzania przedsiębior-
stwem (eRP). zarządzanie flotą 
będzie coraz bardziej dopasowy-
wało się do całego przedsiębiorstwa. 
Poprawi to codzienne operacje i po-
zwoli na długoterminowe zwiększa-
nie wyników finansowych. Rosnąca 
liczba samochodów elektrycznych 
i  autonomicznych będzie prowa-
dziła do sytuacji, w której kwestie 
takie jak zużycie paliwa czy podno-
szenie bezpieczeństwa jazdy staną się 
dla menedżerów floty drugorzędne. 
Dużo ważniejsze będą kwestie do-
tyczące bezpośrednio mobilnych 
pracowników – np. tego, ile czasu 
zajmuje im dojechanie do celu czy 
wykonanie zlecenia. na konkuren-
cyjnym rynku firmy z każdego sek-
tora gospodarki szukają wszelkich 
dostępnych możliwości, aby wy-
przedzić swoich lokalnych i  mię-
dzynarodowych konkurentów oraz 
sprostać zmieniającym się oczekiwa-
niom klientów. ostatnie lata poka-
zały, że innowacja stała się kluczem 
do sukcesu, szczególnie dla tych 
firm, które polegają na mobilnej sile 
roboczej. Jest niemal pewne, że taki 
trend na rynku się utrzyma. 

ekspert, Verizon Connect

Sebastian Bazylak 

TransporT przyszłości – innowacje, które zmieniają branże TsL
Transport, spedycja i logistyka to branża, która 
jest bardzo istotnym sektorem każdej gospodarki. 
W najbliższych latach stanie ona przed dużymi 
wyzwaniami związanymi z rozwojem technik 
takich jak: sieci 5G, Internet Rzeczy oraz wdrożenie 
autonomicznych i elektrycznych pojazdów. Zakładać 
można, że wskazane elementy na nowo ukształtują 
znaczne obszary biznesu, transportu i komunikacji.
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z  perspektywy technologii informatycznych 
można mówić o dwóch znaczących trendach, 
które będą zauważalne w  2020  roku. Pierw-
szym z nich jest coraz większa rola, jaką odgry-
wają chmury publiczne, a które staną się równie 
rozpowszechnionym środowiskiem jak środo-
wiska lokalne. Chmura stała się standardowym 
modelem wdrażania – przedstawiciele 85 proc. 
przedsiębiorstw twierdzą, że pracują przede 
wszystkim w chmurze hybrydowej lub środowi-
sku wielochmurowym. wiążą się z tym kwestie 
cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, które są 
najważniejszymi obszarami branymi pod uwagę 
przez osoby podejmujące decyzje dotyczące in-
frastruktury informatycznej. należy się spodzie-
wać, ze w roku 2020 liczba cyberzagrożeń nie 
zmaleje, a nawet wzrośnie, dlatego firmy muszą 
wdrożyć mechanizmy zapewniające stuprocen-
tową skuteczność odzyskiwania newralgicznych 
danych. Przyjrzymy się teraz bliżej kilku ważnym 
trendom technologicznym, które powinny zo-
stać uwzględnione przez przedsiębiorstwa pra-
gnące przygotować się na kolejny rok.

1. Technologie kontenerowe 
będą coraz popularniejsze
w  roku 2020, dzięki wdrażaniu technolo-
gii kontenerowych i bardziej zaawansowanym 
funkcjom Devops, procesy produkcji oprogra-
mowania będą realizowane szybciej. technologia 
Kubernetes stanie się standardem de facto, jeśli 
chodzi o platformy zarządzania kontenerami. 
Coraz częściej następuje tzw. konteneryzacja 
aplikacji – wzrost popularności tych rozwiązań 
wynika z dwóch aspektów: szybkości i prostoty 
wdrożenia. Kontenery są abstrakcyjnymi typami 
danych, które pozwalają oddzielić aplikację od 
systemu operacyjnego. za ich pomocą można 
tworzyć pakiety mikrousług zawierające obiekty 
zależne i konfiguracje, zatem procesy tworzenia, 
dystrybucji i wdrażania usług stają się prostsze 
i można je szybciej zrealizować. Rozpowszech-
nienie środowisk wielochmurowych oznacza, że 
przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość prze-
noszenia danych między różnymi chmurami, 
szczególnie oferowanymi przez dużych dostaw-
ców, np. aws, Microsoft azure i google Cloud. 
według prognoz firmy analitycznej 451 Rese-
arch, wielkość rynku technologii aplikacji kon-
tenerowych osiągnie 4,3 mld UsD w roku 2022, 
a jednocześnie wzrośnie liczba firm, w których 
kontenery staną się częścią przyjętej strategii 
informatycznej.

2. Funkcje zarządzania danymi 
w chmurze pozwolą zwiększyć 
mobilność i przenośność danych
Chcąc zagwarantować dostępność danych 
we wszystkich środowiskach, przedsiębior-
stwa w 2020  roku będą coraz częściej korzy-
stać z funkcji zarządzania danymi w chmurze. 
w  środowiskach hybrydowych i wielochmu-

rowych konieczne jest zapewnienie sprawnego 
przepływu informacji, dlatego rynek rozwiązań 
pozwalających uzyskać mobilność i przenośność 
danych rozwija się bardzo dynamicznie. zgod-
nie z raportem „Veeam Cloud Data Manage-
ment Report” na rok 2019, przedstawiciele kadry 
kierowniczej planowali wydać w bieżącym roku 
łącznie 41 mln UsD na wdrażanie technologii 
zarządzania danymi w  chmurze. aby spełnić 
zmieniające się oczekiwania klientów, przedsię-
biorstwa ustawicznie poszukują nowych metod 
zwiększania przenośności danych. wizję opisy-
waną hasłem „twoje dane dostępne tam, gdzie 
ich potrzebujesz i wtedy, kiedy ich potrzebujesz” 
da się zrealizować jedynie w przypadku zasto-
sowania zoptymalizowanej strategii zarządzania, 
dlatego znaczenie platform zarządzania danymi 
w chmurze w przyszłym roku wzrośnie.

3. Szybkie i skuteczne tworzenie 
kopii zapasowych umożliwia 
szybkie i skuteczne odtwarzanie
w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosną ocze-
kiwania dotyczące poziomów usług (sLa) w za-
kresie dostępności danych. Czas dopuszczalnych 
przestojów i przerw w działaniu usług ulegnie 
dalszemu skróceniu, w związku z tym w pro-
cesie tworzenia i  odtwarzania kopii zapaso-
wych szczególny nacisk kładzie się obecnie na 
przebieg fazy odtwarzania. Do niedawna pro-
cesy tworzenia kopii zapasowych były skom-
plikowane, pracochłonne i kosztowne. Dzięki 
pojawieniu się szybszych sieci i szybszych urzą-
dzeń docelowych, a także dzięki usprawnionym 
funkcjom rejestrowania danych i automatyzacji, 
mogą one być realizowane w krótszym czasie. 
według raportu „Veeam Cloud Data Manage-
ment Report” na rok 2019, prawie jedna trzecia 
(29 proc.) przedsiębiorstw stosuje obecnie me-
chanizmy ciągłego tworzenia kopii zapasowych 
i replikowania aplikacji o wysokim priorytecie. 
Podstawowym problemem jest konieczność za-
gwarantowania stuprocentowej odtwarzalności 
danych i możliwość pełnego ich odtworzenia 
w ciągu kilku minut. nie chodzi przy tym wy-
łącznie o zapewnienie dostępności informacji, 
ponieważ pełen zestaw danych zapisany w kopii 
zapasowej można wykorzystać do przeprowadze-
nia analiz, prac programistycznych i testowania. 
Dzięki odpowiednim danym przedsiębiorstwo 
jest w stanie łatwiej podjąć trafne decyzje doty-
czące strategii transformacji cyfrowej i kierun-
ków dalszego rozwoju.

4. Wszystkie elementy infrastruktury 
stają się „definiowane programowo”
Przedsiębiorstwa wybierają sprzęt i technologie 
pamięci masowej, które najlepiej sprawdzają się 
w przypadku ich organizacji, jednak zarządza-
nie centrum przetwarzania danych w coraz więk-
szym zakresie będzie dotyczyło oprogramowania. 
Ręczne udostępnianie elementów infrastruktury 
informatycznej to coraz rzadziej stosowana me-
toda działania – większą popularność zyskują 
rozwiązania oparte na modelu „infrastruktury 
jako kodu” (ang. infrastructure as Code; iaC). 
w takiej sytuacji najpierw tworzy się opis funk-
cji realizowanych przez infrastrukturę, a  na-
stępnie wdraża go we wszystkich środowiskach 
i lokalizacjach. Podejście iaC pozwala zmniej-
szyć koszty i czas udostępniania infrastruktury 
w wielu ośrodkach. Rozwiązań sterowanych pro-
gramowo, takich jak iaC czy strategia projek-
towania bezpośrednio dla środowiska chmury, 
uwzględniająca usługi i infrastrukturę oferowane 
przez dostawców, nie stosuje się jednak wyłącz-
nie w celu ograniczenia kosztów. Dzięki proce-
durom automatycznej replikacji i wykorzystaniu 
chmur publicznych przedsiębiorstwo może uzy-

skać odpowiednią precyzję, elastyczność i skalo-
walność, a w efekcie zoptymalizować i uprościć 
procesy wdrażania aplikacji. obecnie ponad 
trzy czwarte (77 proc.) firm wykorzystuje mo-
del oprogramowania jako usługi (saas), dlatego 
sterowane programowo mechanizmy zarządza-
nia danymi staną się istotne dla większości dzia-
łających na rynku podmiotów.

5. Rozwiązania do zarządzania danymi 
będą wymieniane, a nie modernizowane
w roku 2020 jeszcze bardziej zauważalna będzie 
tendencja do zmiany stosowanych technologii 
tworzenia kopii zapasowych – przedsiębiorstwa 
będą wybierać inną drogę niż rozbudowę istnie-
jących systemów. Prostota, elastyczność i nieza-
wodność rozwiązań do zapewnienia ciągłości 
biznesowej staną się priorytetowymi obszarami, 
ponieważ zwiększy się potrzeba szybkiego wdra-
żania rozwiązań technologicznych. według 
raportu na rok 2019 w przedsiębiorstwach od-
notowano średnio pięć nieplanowanych wyłą-
czeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponieważ nie 
zawsze jest jasne, czy dotychczasowi dostawcy 
będą w stanie zagwarantować odpowiednią do-
stępność danych, firmy coraz częściej decydują 
się na zmianę rozwiązań do tworzenia i odtwa-
rzania kopii zapasowych, rezygnując z zakupu 
dodatkowych produktów uzupełniających ist-
niejące narzędzia. istnieje kilka powodów, dla 
których firmy rezygnują z aktualizacji i wpro-
wadzania poprawek w  używanych systemach 
i zastępują je całkowicie nowymi rozwiązaniami 
– to między innymi koszty serwisowania, brak 
obsługi wirtualizacji i środowisk chmurowych, 

a także ograniczona szybkość dostępu do danych 
i skomplikowane funkcje zarządzania. zastoso-
wanie zupełnie nowego systemu to okazja do 
wdrożenia optymalnego rozwiązania zaspokaja-
jącego wszystkie potrzeby użytkowników i gwa-
rantującego stabilną pracę.

6. Wszystkie aplikacje staną się newralgiczne 
dla działania przedsiębiorstwa
w roku 2020 wzrośnie liczba aplikacji klasy-
fikowanych jako newralgiczne dla działalno-
ści przedsiębiorstwa — pojawią się środowiska, 
w  których każda aplikacja będzie mieć wy-
soki priorytet. Do tej pory standardowo dzie-
lono oprogramowanie na dwie grupy: aplikacje 
o znaczeniu krytycznym i pozostałe programy. 
Coraz trudniej jednak będzie wprowadzić takie 
rozgraniczenie, ponieważ firmy staną się całko-
wicie zależne od funkcjonowania swojej cyfrowej 
infrastruktury. w raporcie „Veeam Cloud Data 
Management Report” na rok 2019 wykazano, 
że osoby podejmujące decyzje dotyczące infra-
struktury informatycznej mogą zgodzić się na 
co najwyżej dwugodzinny przestój w działaniu 
kluczowych aplikacji. Jednak czy rzeczywiście 
istnieją jakieś aplikacje, które mogą nie funkcjo-
nować w przedsiębiorstwie przez tak długi okres? 
Rocznie z powodu zakłóceń w działaniu aplika-
cji w skali globalnej firmy tracą 20,1 mln UsD 
(jeśli oszacujemy utracone przychody i spadek 
produktywności). Utrata danych w najważniej-
szych aplikacjach wiąże się z kosztami na pozio-
mie średnio 102 450 UsD na godzinę. Musimy 
zdać sobie sprawę, że dla przedsiębiorstwa każda 
aplikacja ma krytyczne znaczenie.

reklama

wiceprezes ds. strategii 
korporacyjnej, Veeam

Dave Russell

znaczące trendy 
Podobnie jak w poprzednich 
latach, tak również w roku 
2019 nowe technologie 
w istotny sposób wpływały na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Pojawiły się pierwsze sieci 5G, 
a firmy zaczęły coraz skuteczniej 
wdrażać funkcje sztucznej 
inteligencji. Postęp w tych 
dziedzinach jest niezwykle szybki. 
A co nas czeka w roku 2020?
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Czym dokładnie  
się zajmujecie?
Świadczymy usługę wynajmu hulaj-
nóg elektrycznych z poziomu aplika-
cji. naszym atutem jest minimum 
formalności podczas rejestracji oraz 
prostota w obsłudze aplikacji, która 
jest bardzo intuicyjna. Przejazd zo-
staje rozpoczęty po zeskanowaniu 
kodu QR znajdującego się na hu-
lajnodze i zakończony po zrobieniu 
zdjęcia prawidłowego zaparkowa-
nia. Rozpoczęliśmy w maju 2019 r. 
w trójmieście, od października jeste-
śmy także na terenie warszawy, toru-
nia, Bydgoszczy, a od listopada także 
szczecina. obecnie flota Quick li-
czy ponad 1000 hulajnóg i jesteśmy 
w siedmiu miastach w Polsce.

Nie boicie się konkurencji?
nie boimy. w  każdej branży prę-
dzej czy później nadejdzie czas, gdy 
będzie trzeba z  kimś konkurować. 
Można być pierwszym na rynku, ale 
z  czasem jak grzyby po deszczu za-
czną pojawiać się inne firmy. sharing 
hulajnóg w ciągu tego roku zrobił się 
u  nas bardzo popularny, powstało 
wiele nowych operatorów, weszli do 
Polski także zagraniczni potentaci. 
silna konkurencja jest najlepszą mo-
tywacją do skuteczniejszego działania, 
do podnoszenia jakości świadczonych 
usług, do nieustannego rozwoju. ak-
tualnie jesteśmy największym pol-
skim operatorem hulajnóg.

Ile czasu zajmuje 
stworzenie aplikacji?
stworzenie aplikacji mobilnej 
to wbrew pozorom duże i  czaso-
chłonne przedsięwzięcie. składa się 
ono z wielu etapów, trzeba zbudować 
cały zespół softwarowy, ponadto apli-
kacja musi sprawnie współpracować 
z modułem iot, który steruje sprzę-
tem. należy również wspomnieć, że 
aplikacja jest żywym tworem, nieod-
łącznym elementem budowy jest póź-
niejsze jej utrzymanie i  nieustanne 

testowanie wszystkich zawartych 
w niej funkcji. tak więc cały proces 
trwa co najmniej rok i nie ma możli-
wości stworzenia tego szybciej.

Biznes skierowany do 
ostatecznego konsumenta 
(B2C) jest dla Państwa łatwy?
Jest bardzo ciężki. na tę chwilę 
mamy ponad 80 tysięcy pobrań 
aplikacji, a co za tym idzie, ponad 
80 tysięcy klientów. nasza grupa 
docelowa, do której skierowane są 
usługi, jest bardzo szeroka, userzy 
są w różnym przedziale wiekowym, 
z  różnymi upodobaniami i  oczeki-
waniami. nie jest łatwo sprostać im 
wszystkim naraz.
staramy się poznać wymagania na-
szych klientów, odpowiadać na 
wszelkie ich pytania i  wątpliwości, 

najszybciej jak to jest możliwe rozwią-
zywać wszelkie problemy, z którymi 
zdarza im się mierzyć. Liczymy na to, 
że to dzięki takiemu podejściu grono 
naszych użytkowników każdego dnia 
będzie się powiększać jeszcze bardziej.

Z Państwa sprzętu będzie można 
skorzystać także poza Polską?
Będzie. Przez ten rok skupiliśmy 
się na wzmocnieniu swojej po-
zycji w Polsce i  rozwoju aplikacji, 
w  przyszłym planujemy wejść na 
rynki zagraniczne.

Dyskusja na temat 
bezpieczeństwa hulajnóg 
pomaga, czy przeszkadza 
w prowadzeniu biznesu?
Hulajnogi elektryczne są tanie w eks-
ploatacji, ekologiczne i pozwalają na 
szybkie przemieszczanie się po mie-
ście, przyczyniają się do rozładowa-
nia korków. są to niewątpliwie zalety. 
Problem stanowi niepoprawne par-
kowanie hulajnóg, staramy się jed-
nak edukować naszych klientów 
w  zakresie prawidłowego parkowa-
nia i bezpiecznej jazdy. Prowadzone 
od jakiegoś czasu dyskusje doty-
czące bezpieczeństwa związanego 
z poruszaniem się hulajnogami, jak 
też ich odstawianiem przez użyt-
kowników, uważamy za niezwykle 
istotne. spojrzenie na całą branżę 
z innej perspektywy daje nam szer-
szy obraz sytuacji oraz możliwość 
reagowania na wszelkie niepoko-
jące sygnały. zawsze stawiamy na 
pierwszym miejscu bezpieczeństwo 
naszych userów, jak również pozosta-
łych uczestników ruchu drogowego.

Jak oceniacie Państwo przepisy 
prawa dla początkujących 
przedsiębiorców? Co 
chcielibyście zmienić?
Przede wszystkim panuje u  nas 
zbytnia biurokracja, dla przykładu 
statystyczny polski przedsiębiorca 
poświęca rocznie ponad 150 h na 
rozliczenie podatku Vat, sama 
ustawa o  podatku od towarów 
i usług liczy sobie 313 stron i chyba 
nikt, łącznie z autorami, nie prze-
czytał jej całej. spółkę możemy za-
łożyć w jeden dzień, ale już na wpis 
do KRs często trzeba czekać nawet 
dwa miesiące. naszej branży prze-
pisy też nie rozpieszczają. Prawnie 
rzecz biorąc, użytkownik hulajnogi 
jest pieszym, co powoduje wiele 
komplikacji. Dużo się mówi o po-
trzebie wprowadzenia ustawy re-
gulującej aktualny stan rzeczy 
i  mocno na nią czekamy. Projekt 
ustawy jest aktualnie w  fazie kon-
sultacji społecznych.

Jak układa się współpraca 
z władzami miast, w których 
macie swoje hulajnogi? 
w większości miejsc, gdzie świad-
czymy usługi, spotykamy się z po-
zytywną reakcją ze strony władz 
administracyjnych miast. nie-
dawno wprowadziliśmy inno-
wacyjne rozwiązania, takie jak 
rozpoczęty we współpracy z  za-
rządem Dróg i  zieleni w  gdyni 
projekt parkowania hulajnóg na 
stojakach Mevo. Liczymy na to, że 
darmowe minuty za pozostawienie 
hulajnogi we wskazanych punk-
tach zachęcą użytkowników do po-

prawnego parkowania. sądzimy, że 
wprowadzenie naszej usługi wpły-
nie pozytywnie na atrakcyjność 
tych miast zarówno dla turystów, 
jak i mieszkańców.

Szukacie finansowania 
dla swojego projektu?
oczywiście. w sierpniu dołączył do 
nas pierwszy inwestor, a  aktualnie 
wprowadzamy opcję franczyzy, która 
ułatwi wejście w branżę młodym fir-
mom bez doświadczenia, a nam po-
zwoli umocnić markę w Polsce, jak 
również w europie.

Jak zachęcacie inwestorów?
sami się znajdują. (śmiech) Biznes 
sharingowy zrobił się na tyle popu-
larny, że na brak zainteresowania ze 
strony inwestorów nie możemy na-
rzekać. Mieliśmy także wiele zapytań 
o franczyzę, postanowiliśmy więc, jak 
wspomniałem wyżej, wyjść temu na 
przeciw i od grudnia ruszamy z syste-
mem franczyzowym. 

Czy polskie start-upy mają 
szanse podbić inne rynki?  
niektóre już podbijają. oczywiście 
nasze środowisko start-upowe dość 
skromnie się prezentuje w  porów-
naniu z tym zza oceanu, rynek jest 
o  wiele mniejszy, nasze fundusze 
Venture Capital dysponują o wiele 
mniejszym kapitałem, ale za to na 
pomysłowość i  innowacyjność nie 
możemy narzekać, jest wiele cieka-
wych projektów jak choćby BLiK, 
którym można u nas płacić od ze-
szłego miesiąca, a mało kto wie, że 
to polski produkt.

Quick Ride to polski start-up, który wprowadził setki 
hulajnóg do polskich miast. O tym, jak wygląda ten rynek 
w Polsce, jakie są dla niego perspektywy rozwoju i co 
motywuje jego przedstawicieli do działania z Marcinem 
Antoszkiem, dyrektorem generalnym Quick Ride 
rozmawiał Jarosław Ziobrowski. 

silna konkurencja jest najlepszą motywacją do działania
Jarosław Ziobrowski Marcin Antoszek


