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Najlepszy produkt dla biznesu, czyli jaki? Przed odpowiedzią 
na to pytanie niejednokrotnie stają zarządy i działy 
kreatywne firm z najróżniejszych branż. Stajemy i my 
jako redakcja, kiedy spośród ogromu ofert dostępnych 
na rynku mamy wybrać te, które zostaną wyróżnione 
w cyklicznym plebiscycie Gazety Finansowej. Jak tego 
dokonujemy? Redakcja otrzymuje zgłoszenia w kilkunastu 
kategoriach, które później analizujemy, pogłębiając zawartą 
w nich wiedzę o informacje dostępne na stronach i forach 

internetowych. Na podstawie zebranych wiadomości 
wyłaniamy ścisłą czołówkę, której ofertę możecie Państwo 
przeanalizować sami. Mamy nadzieję, że produkty przez 
nas wyróżnione są Wam znane a jeśli nie, będziecie mieli 
możliwość je przetestować w swoich przedsiębiorstwach. 
Tradycyjnie też już do komentowania tendencji zaprosiliśmy 
ekspertów, których wiedza pozwoli Państwu zrozumieć 
zasady, jakimi rządzi się budowanie produktów dla biznesu 
w poszczególnych segmentach rynku. 
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Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla 
przedsiębiorców, którzy chcą współfinanso-
wać inwestycje z funduszy unijnych, zarówno 
w ramach regionalnych, jak i krajowych pro-
gramów operacyjnych. Kredyt może być udzie-
lony na 15 lat, dostępny jest w  3  walutach 
– PLn, UsD, eUR. Kredytem Unia Biznes 
można finansować do 100 proc. wartości in-
westycji unijnej przy zachowaniu wymaganych 

przez bank form zabezpieczeń. Maksymalna 
kwota kredytu wyznaczana jest w  procesie 
oceny zdolności kredytowej, minimalna zaś 
wynosi 20 tysięcy złotych. Przedmiotem in-
westycji mogą być nie tylko środki trwała, ale 
i wartości niematerialne i prawne. Karencja 
w spłacie kapitału wynosi do 2 lat. istnieje rów-
nież możliwość zwolnienia z prowizji za wcze-
śniejszą spłatę, w przypadku gdy wcześniejsza 

spłata całości lub części kredytu nastąpiła ze 
środków uzyskanych z dotacji. Bank, znając 
specyfikę procesu starania się o środki unijne, 
akceptuje wzory dokumentów wymaganych 
przez organizatora konkursu unijnego. Bank 
BPs przewidział również w swoich procedu-
rach aż 9-miesięczny okres ważności promesy 
kredytowej, która niejednokrotnie poprzedza 
zawarcie umowy kredytowej z klientem. 

Kredyt Unia Biznes

naGrOdzOne PrOdUKty

bank

faktoring

Credit agricole opłaci raty leasingu swo-
ich klientów. właściciele firm, którzy nie 
mają jeszcze konta w  banku Credit agri-
cole, mogą wybrać jeden z trzech dostępnych 
wariantów Konta Biznes: sonata, symfonia 
lub solista, w  zależności od potrzeb swo-
jej firmy. we wszystkich trzech wariantach 

bank zapewnia opiekę doradcy klienta biz-
nesowego w każdej placówce, kartę Visa Bu-
siness Debit bezpłatnie przez pierwsze trzy 
miesiące, 100 bezpłatnych przelewów mie-
sięcznie oraz darmowe przelewy w  auto-
matycznym serwisie telefonicznym Ca24.  
Przez pierwszy rok nowi klienci korzystają 

z Konta Biznes całkowicie bezpłatnie. Po-
nadto bank spłaca ostatnią ratę leasingu 
(nie więcej niż 1200  zł). z  bonusu może 
skorzystać klient, który aktywnie korzysta 
z konta firmowego w Credit agricole i  re-
alizuje z niego m.in. płatności składek zUs 
i rat leasingowych. 

Oferta POwitalna „KOntO Biznes z leasinGiem”

Moje ing dla firmy to nie tylko nowoczesna 
bankowość internetowa i mobilna, ale przede 
wszystkim platforma do kompleksowego zarzą-
dzania finansami przedsiębiorstwa z szeregiem 
dodatkowych funkcjonalności. w ramach Mo-
jego ing, klient ma całkowicie zdalny dostęp 
do produktów depozytowych, kredytowych 
czy leasingowych. Platforma oferuje również 

dedykowane firmom narzędzia, takie jak przej-
rzysta analiza finansów, analiza kontrahentów 
czy moduł „ważne terminy”, który przypo-
mina przedsiębiorcy o zbliżających się płatno-
ściach podatkowych czy ubezpieczeniowych. 
Klienci posiadający terminal płatniczy, za po-
średnictwem Moje ing mają również dostęp 
do systemu ing Pos, gdzie widzą wszystkie 

transakcje przeprowadzone na posiadanych 
urządzeniach. Co więcej, Moje ing umożliwia 
przedsiębiorcy także załatwienie wielu spraw 
urzędowych przez internet. wystarczy, że za-
łoży on Profil zaufany ePUaP całkowicie on-
line w  swojej bankowości elektronicznej. to 
i wiele więcej czeka na klientów korzystających 
z Mojego ing.

mOje inG dla firmy

faKtOrinG Online 

Chcesz szybciej otrzymywać pieniądze za wyko-
nane zlecenia i sprzedane produkty? Dzięki fak-
toringowi online otrzymujesz szybszy dostęp 
do pieniędzy za swoje faktury. Bez konieczności 
składania podpisu – bez wychodzenia z domu, 
bez oczekiwania na kuriera. wystarczą trzy kroki 
i symboliczny przelew na złotówkę netto. Dla-

czego warto skorzystać z faktoringu online? 
Masz dostęp do finansowania swoich faktur za-
wsze pod ręką. szybszy dostęp do pieniędzy za 
faktury. zyskujesz dostęp do środków bez pod-
pisywania przez Ciebie papierowych umów. za-
wierasz umowę o każdej porze, gdziekolwiek się 
znajdujesz. Jesteś bardziej eko – firma zmniejsza 

ilość papieru przeznaczanego na wydruk doku-
mentów dla Ciebie. Możesz w trzy kwadranse 
uzyskać dostęp do pieniędzy za faktury. nie cze-
kasz na kuriera, faktoring możesz mieć nawet 
w ciągu kilkunastu minut. faktoring w telefo-
nie – korzystasz z serwisu dostosowanego do ob-
sługi na urządzeniach mobilnych.

finiata 

oferta finiaty to zdecydowanie więcej niż 
tradycyjny mikrofaktoring czy faktoring. 
firma stworzyła unikalną usługę finansową, 
pozwalającą na natychmiastową zamianę 
twoich faktur na gotówkę. Bez kontaktowa-
nia się z twoim kontrahentem. inne firmy 
używają tradycyjnych metod podejmując 

decyzję o finansowaniu faktury. finiata wie, 
że nie każda firma pasuje do tego modelu, 
więc stworzyła prawdziwie ludzką sztuczną 
inteligencję. to wyjątkowy model anali-
tyczny, który analizuje ponad 2000 punk-
tów. wszystko, co robi i oferuje firma, ma 
być przede wszystkim jasne i zrozumiałe dla 

klientów – zaczynając od prostego i atrak-
cyjnego cennika, a kończąc na jasnych wa-
runkach świadczenia usług. aby ułatwić 
korzystanie z usług, finiata oferuje nie tylko 
wsparcie poprzez chat i telefon, ale także ak-
tualną bazę artykułów, poświęconych wszyst-
kim funkcjonalnościom systemu online.

w ramach transakcji faktoringu z  regre-
sem firma finansuje należności wybranych 
odbiorców bezzwłocznie po wystawieniu 
faktur, na długo przed upływem wyzna-
czonego terminu płatności, pozostawia-
jąc zarządzanie należnościami – rozliczenia 
spłat po twojej stronie. Dodatkowo firma 

zabezpiecza ryzyko niewypłacalności od-
biorcy.  należności w  ramach limitu wy-
znaczonego odbiorcy objęte są ochroną 
w wysokości: 90 proc. w ramach i na wa-
runkach polisy, lub zgodnie z warunkami 
polisy ubezpieczenia należności. faktoring 
in-house bez regresu gwarantuje zwięk-

szenie bezpieczeństwa transakcji, elastycz-
ność w ustalaniu terminu spłaty faktur dla 
twoich odbiorców i poprawę płynności fi-
nansowej firmy oraz eliminacje zatorów 
płatniczych, w efekcie wzrost wiarygodno-
ści twojej firmy u dostawców oraz możli-
wość otrzymania upustów. 

faKtOrinG in-hOUse Bez reGresU
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ubezpieczenia

windykacja

COnCOrdia firma

we wrześniu 2017 r. Concordia Ubezpieczenia 
wprowadziła na rynek nową odsłonę produktu 
Concordia firma, ubezpieczenia dedykowanego 
dla małych i średnich przedsiębiorstw (MsP). 
to co wyróżnia Concordię na tle oferty innych 
towarzystw, to wysoka elastyczność produktu, 

osiągnięta dzięki prostej konstrukcji zakresu 
podstawowego, przy możliwości dostosowa-
nia oferty do indywidualnych potrzeb każdego 
klienta przez włączenie klauzul dodatkowych, 
a także rozbudowane warianty ochrony dla firm 
z sektora agro, którzy są strategicznymi klien-

tami docelowymi Concordia Ubezpieczenia. 
Charakterystyczną cechą produktu jest wprowa-
dzenie ofert specjalnych – dopasowanych m.in. 
także potrzeb właścicieli agrofirm, ale także firm 
m.in. z branży handlowej, usługowej (fryzjer-
stwo), gastronomicznej czy hotelarskiej.

POlisa indywidUalna – zaBezPieCzanie KrótKOterminOweGO KOntraKtU eKsPOrtOweGO 

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyj-
nym narażone są na wyższe ryzyko finansowe 
ze względu na znaczną wartość realizowanego 
kontraktu i często długie terminy płatności. 
firmom sprzedającym za granicę dobra ka-
pitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, li-
nie technologiczne, środki transportu, czy 
też realizującym usługi budowlano-monta-
żowe, KUKe oferuje ochronę przed niewy-
płacalnością kontrahenta lub opóźnieniami 
w  regulowaniu zobowiązań finansowych 

przez odbiorcę. ochrona obejmuje również 
ryzyko nieotrzymania płatności w  wyniku 
nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, 
z  którego pochodzi partner handlowy oraz 
zdarzeń określanych jako siła wyższa. zalety 
ubezpieczenia: ochrona kontraktu od pierw-
szej wysyłki do ostatniego terminu płatno-
ści do wysokości ustalonej w umowie sumy 
ubezpieczenia, która co do zasady nie może 
być przez KUKe jednostronnie zmniejszona 
lub anulowana. obowiązki eksportera w trak-

cie trwania umowy ograniczone są do mini-
mum, nie są wymagane regularne deklaracje 
postępów realizacji transakcji ani zgłoszenia 
spłat. KUKe zapewnia eksporterowi, bez 
dodatkowych opłat, rzetelną ocenę ryzyka 
i  nadzorowanie sytuacji finansowej kontra-
henta w trakcie realizacji kontraktu. odszko-
dowanie wypłacane jest w walucie kontraktu 
eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe. 
wypłata odszkodowania jest gwarantowana 
przez skarb Państwa.

VeX CoRP specjalizuje się w skutecznej win-
dykacji konsumentów zalegających ze spłatą 
szybkich pożyczek ratalnych i chwilówek na 
etapie przed złożeniem pozwu o zapłatę, jak 
również w ustalaniu aktualnych adresów i te-
lefonów ukrywających się przed windykato-
rami terenowymi i komornikami dłużników 
po bezskutecznych egzekucjach komorni-
czych. odnalezienie dłużników przeradza się 
w ustalanie warunków spłaty ugody ratalnej 
lub spłaty całkowitej z częściowym umorze-

niem długu i rozpoczęcie spłat wierzytelności, 
w których komornicy nie byli w stanie nic od-
zyskać. VeX CoRP windykuje zarówno dla 
wierzycieli pierwotnych, jak i dla firm win-
dykacyjnych i  funduszy sekurytyzacyjnych, 
które zlecają windykację i namierzanie dłuż-
ników w  zakupionych przez nie pakietach 
wierzytelności konsumenckich od banków, 
telekomów, firm kosmetycznych, skoków, 
a także firm udzielających pożyczek pozaban-
kowych. Model negocjacji z  zadłużonymi 

oparty jest o książkę „zawodowy windyka-
tor”, a metody skip tracing głęboki oraz Cy-
ber tracking umożliwiają namierzenie danych 
teleadresowych w  sposób etyczny i  zgodny 
z literą prawa, dzięki czemu cały proces od-
zyskiwania wierzytelności przebiega z posza-
nowaniem najwyższych standardów branży 
zarządzania wierzytelnościami i nie odbiega 
od standardów stosowanych przez firmy na-
leżący do związków pracodawców zrzeszają-
cych największe w Polsce firmy windykacyjne. 

etyCzna windyKaCja POŻyCzeK i dŁUGów trUdnyCh

Unikalną rynkową wartością sardaukar 
Harvest jest zainteresowanie wierzytelno-
ściami konsumenckimi po bezskutecznych 
egzekucjach komorniczych. sardaukar Ha-
rvest przestrzega najwyższych standardów 
etycznych, jak i cechuje się transparentno-
ścią i otwartością w całym procesie negocja-

cji sprzedaży wierzytelności. spółka zajmuje 
się skupem wierzytelności indywidualnych, 
jak również pakietów długów konsumenc-
kich od firm świadczących usługi, skoków, 
banków oraz firm udzielających pożyczek 
i chwilówek. odkupuje również pakiety od 
wierzycieli wtórnych, np. firm windykacyj-

nych, które przed laty kupiły wierzytelności, 
ale też od funduszy sekurytyzacyjnych, które 
posiadają aktualne sądowe nakazy zapłaty. 
od powstania spółki w 2016 roku nabyła 
już od firm pożyczkowych i firm windyka-
cyjnych wierzytelności o łącznym saldzie 20 
milionów złotych. 

zaKUP wierzytelnOśCi PO BezsKUteCznyCh eGzeKUCjaCh KOmOrniCzyCh

KOmPleKsOwe UBezPieCzenie OdPOwiedzialnOśCi Cywilnej dla Klienta KOrPOraCyjneGO

generali wyznacza nowy standard ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej dla 
klienta korporacyjnego. wprowadzony we 
wrześniu 2016 roku produkt ubezpiecze-
niowy cechuje bardzo szeroki zakres ochrony 
ubezpieczeniowej oraz możliwość jej ela-
stycznego kształtowania. w  miejsce licz-
nych klauzul dodatkowych (czasem nawet 
kilkudziesięciu), wprowadzono 6 zakresów 

ubezpieczenia, z których klienci mogą ela-
stycznie budować swój indywidualny pro-
gram ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie nie 
ogranicza się do Polski. Brak odniesień je-
dynie do prawa polskiego powoduje, że 
klienci prowadzący działalność za granicą 
(w tym eksportujący tam swoje produkty) 
nie muszą obawiać się braku ochrony dla 
szkód wyrządzonych na terenie innych kra-

jów. Rozwiązania ubezpieczeniowe w  no-
wym produkcie generali zostały opracowane 
tak, aby spełniały wymogi kontrahentów za-
granicznych, zwłaszcza europejskich. Jest to 
bardzo istotna korzyść dla klientów. nawią-
zując relacje biznesowe za granicą, nie mu-
szą oni każdorazowo dostosowywać swoich 
polis lub zawierać nowych, dzięki czemu nie 
ponoszą zbędnych kosztów.

Kompleksowa usługa dochodzenia roszczeń 
od niesolidnych kontrahentów, która zawiera 
pełną gamę rozwiązań i narzędzi windykacyj-
nych. zakres podejmowanych działań jest do-
stosowany do sytuacji i może mieć charakter 

polubowny, windykacyjny lub sądowy. Do-
pełnieniem usługi jest możliwość odzyska-
nia kosztów windykacji od dłużnika zgodnie 
z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych. Usługę 

realizują wybrane spółki Konsorcjum Kacz-
marski group: Kaczmarski inkasso we współ-
pracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem 
informacji gospodarczej oraz Kancelarią 
Prawną Via LeX.

windyKaCja na KOszt dŁUŻniKa



Wiążące oferty.
Natychmiastowa rezerwacja.
Żadnego oczekiwania.

Składanie zleceń szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej.

www.kuehne-nagel.pl
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leasing

opieka medyczna

leasinG PrzyBij5!

Leasing Przybij5! oferowany jest przez fCa 
Leasing Polska we współpracy z fCa Poland. 
oferta Leasing Przybij 5 to leasing operacyjny 
na finansowanie zakupu najczęściej wybiera-
nych samochodów dostawczych w  Polsce tj. 
fiat Professional dostępnych w salonach sieci 
fiat Professional. w okresie 1-31 grudnia mo-
dele Doblo i  fiorino zostają wsparte dodat-
kową stawką ubezpieczenia komunikacyjnego 
na pierwszy rok za 2,9 proc. ceny samochodu. 

na ofertę składa się: 5 proc. pierwszego czyn-
szu leasingowego, maksymalny okres leasingu 
5 lat, 105 proc. całkowity koszt leasingu + koszt 
ubezpieczenia gaP (dla okresu 36 miesięcy), 
możliwość przełożenia spłaty maksymalnie 
5 rat leasingowych (jedna rata rocznie, bez do-
datkowych kosztów), 5 atrakcyjnych ofert ser-
wisowych i ubezpieczeniowych (ubezpieczenie 
gaP, ubezpieczenie Bezpieczny Leasing i ubez-
pieczenie komunikacyjne, Pakiety easy Care 

i Maximum Care). Co charakteryzuje ofertę? 
Brak zaświadczeń Us, zUs oraz dokumentów 
rejestrowych, obowiązkowe finansowanie ubez-
pieczenia gaP, uproszczona procedura (oświad-
czenie dotyczące wyników finansowych) od 
10 proc. opłaty wstępnej. wszystkie formalno-
ści można załatwić w salonie. istnieje możliwość 
rejestracji na lokalnych numerach tablic rejestra-
cyjnych w wybranych punktach dealerskich/od-
działach fCa Leasing. 

Klienci z  sektora małych oraz średnich firm 
mogą skorzystać z leasingu samochodów osobo-
wych i dostawczych do 3,5 t na dogodnych wa-
runkach w ramach ing auto. Program opiera 
się na uproszczonych procedurach – minimum 
formalności, brak wymogu przedstawiania do-
kumentów finansowych. wystarczy  złożyć 
wniosek leasingowy wraz z fakturą proforma za-

wierającą specyfikację wybranego pojazdu, a de-
cyzja podejmowana jest do 24 godzin. Klient 
może skorzystać z finansowania pojazdów za-
równo nowych, jak i używanych. Maksymalne 
zaangażowanie w  programie na oświadcze-
nie wynosi (w zależności od wielkości klienta) 
300 tys. zł. lub nawet 700 tys. zł., co powinno 
wystarczyć na zaspokojenie potrzeb większości 

klientów. z programu mogą skorzystać również 
firmy dopiero rozpoczynające działalność gospo-
darczą. Dodatkowym ułatwieniem dla klientów 
zainteresowanych ofertą leasingu w ing jest sze-
roka dostępność programu ing auto w blisko 
400 placówkach ing Banku Śląskiego w całej 
Polsce, a nawet możliwość złożenia wniosku po-
przez system bankowości internetowej. 

inG aUtO

PaKiet medyCzny dla firm zatrUdniająCyCh POwyŻej 30 OsóB

oferta dla dużych firm gwarantuje: roz-
wiązanie „niskie opłaty, małe dopłaty”, za-
pewniające redukcję kosztów związanych 
z zapewnieniem pracownikom opieki me-
dycznej. Umożliwia dostęp do największej 
sieci placówek własnych na terenie całego 

kraju oraz ponad 1600 placówek współpra-
cujących w dogodnych lokalizacjach. w ra-
mach oferty istnieje możliwość zapewnienia 
opieki medycznej rodzinom pracowników. 
Pakiet w  Lux Med. to także gwarancja 
szybkiego i  prostego sposobu umawiania 

konsultacji i badań przez internet, telefon, 
aplikacje mobilne oraz możliwość zdalnych 
konsultacji medycznych poprzez czaty elek-
troniczne on-line bez wychodzenia z domu 
czy z pracy, także w podróży służbowej czy 
na wakacjach.

Oferta dla maŁyCh i średniCh firm 

to propozycja dla firm zatrudniających do 
20 pracowników. Mając na uwadze specy-
ficzne potrzeby i możliwości klientów z tego 
sektora, Medicover oferuje szeroki wybór 
rozwiązań, zróżnicowany pod względem za-

kresu i ceny. zapewnia kompleksową opiekę 
zdrowotną od profilaktyki, opieki podstawo-
wej i medycyny pracy, poprzez konsultacje 
specjalistyczne,  zaawansowaną diagnostykę, 
stomatologię i rehabilitację, aż po pełnopro-

filową opiekę szpitalną. Proponuje także sze-
reg działań profilaktycznych, pomagających 
w zarządzaniu zdrowiem pracowników, jak 
również prowadzi certyfikowane  szkolenia 
z zakresu pierwszej pomocy. 

Pakiet opieki medycznej podstawowej i spe-
cjalistycznej. Pacjenci mają mi.in. bez-
pośredni (bez skierowań od internisty) 
i nielimitowany dostęp do lekarzy specjali-
stów. zakres konsultacji obejmuje: wywiad, 

badanie przedmiotowe, skierowanie na ba-
danie diagnostyczne w przypadku wskazań 
medycznych, postawienie diagnozy, leczenie, 
wskazania do dalszego leczenia specjalistycz-
nego oraz zabiegi ambulatoryjne. wycho-

dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów 
udostępniona została też Platforma Medy-
cyny Pracy, dzięki której pracodawca w bar-
dzo szybki i  prosty sposób ma możliwość 
zarządzania Medycyną Pracy on-line. 

PaKiet sUPer PlUs 

Click&Drive to leasing samochodu, który 
łączy niską ratę z pełną obsługą i ubezpie-
czeniem. Pakiet usług obejmuje finanso-
wanie, serwis, ubezpieczenie, samochód 
zastępczy, helpdesk 24/7 oraz raportowanie. 
samochody popularnych marek z bogatym 
wyposażeniem są dostępne do odbioru już 

w  ciągu kliku tygodni, bez konieczności 
długiego okresu oczekiwania. Dodatkowe 
korzyści: uproszczony proces akcepta-
cji kredytowej, elastyczna formuła zakoń-
czenia kontraktu: po 36 miesiącach klient 
może wymienić samochód na nowy, prze-
dłużyć okres lub wykupić auto po wartości 

określonej w umowie, zawsze nowy samo-
chód. to produkt dla każdego, kto chce się 
cieszyć jazdą zawsze nowym samochodem 
bez konieczności zajmowania się jego ob-
sługą. odnowienie polisy ubezpieczenio-
wej, serwis, opony, tym wszystkim zajmuje 
się LeasePlan.

CliCK&drive
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REKLAMA

Prowadzone od 2015 roku przez efL 
cykliczne badania „Barometru efL” 
wskazują na rosnącą rolę faktoringu 
jako źródła zewnętrznego finansowa-
nia, po które sięgają małe i  średnie 
przedsiębiorstwa. faktoring, obok 
kredytu bankowego, powoli staje się 
jedną z podstawowych form pozyska-
nia środków finansowych w przed-
siębiorstwach. Dla porównania 
przytoczę wyniki « Barometru efL » 
liczone rok do roku. i tak w iV kw. 
2015 z usług faktoringowych korzy-
stało 4,3 proc. przedsiębiorców, w iV 
kw. 2016 – 6,4 proc. Dziś co siódmy 
przedsiębiorca deklaruje korzystanie 
z oferowanch przez branżę faktorin-
gową usług. 

Im większa firma, tym częściej 
korzysta z faktoringu
z badania wynika, że po faktoring 
najczęściej sięgają firmy średnie. 
w  firmach zatrudniających od 50 
do 249 pracowników kredytem po-
siłkuje się 81,7 proc. przedsiębiorców, 
leasingiem niemal 73,3 proc., a po 
faktoring sięga aż 22,5  proc. firm. 
Małe firmy (10-49 pracowników) 
nadal finansują się głównie środkami 
własnymi. Korzystanie z  tego in-
strumentu deklaruje blisko 79 proc. 
badanych. z kredytu i leasingu ko-
rzysta odpowiednio 68,2  pro. 
i  61,1  proc. przedsiębiorców, a  po 
faktoring sięga blisko 15 proc. z nich.  
w przypadku mikro firm (1-9 pra-
cowników) z  faktoringu korzy-
sta 9  proc. przedsiębiorców (w  iV 
kw 2016 –  2,5  proc.), z  kredytu 
38 proc., a po leasing sięga 29 proc. 
z nich. Ponad 90 proc. inwestycji mi-

kro firm finansowanych jest ze środ-
ków własnych. 

Hotele i restauracje 
działają w faktoringu
z faktoringu najczęściej korzy-
stają firmy z  branży hotelarsko-ga-
stronomicznej –  blisko 24  proc. 
i przemysłowej – ok. 20 proc. Duże 
zainteresowanie obserwujemy 
w branży transpotrowej i usługach –
po 14 proc. oraz handlowej – 10 proc. 
najrzadziej po faktoring sięgają firmy 
z branży budowlanej. tylko nieco po-
nad 6 proc. przedstawicieli tej branży 
deklaruje wykorzystanie faktoringu 
do poprawy płynności firmy. to po-
kazuje, że rynek usług faktoringo-
wych ma duży potencjał i  kolejne 
lata powinny być dalszym okresem 
dynamicznego rozwoju faktoringu 
w Polsce.
Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem 
informującym o skłonności firm z sektora MŚP 
do wzrostu. Badanie przygotowywane jest 
przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Fundu-
szu Leasingowego SA., a jego wyniki są publi-
kowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, 
małe i średnie firmy terenu całej Polski. W ba-
daniu wzięła udział reprezentatywna grupa 
600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna 
edycja badania odbyła się w dniach 6-13 listo-
pada 2017 r.

Co siódmy przedsiębiorca korzysta z faktoringu
Już ponad 14 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP 
korzysta z usług usług faktoringowych. Jest to 
najwyższy odczyt „Barometru EFL”1 od momentu 
prowadzenia badania. Na rosnącą rolę faktoringu 
wskazują również najnowsze dane sprzedażowe. 
W ciągu trzech kwartałów 2017 r. firmy faktoringowe 
zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) 
sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 
132,1 mld zł. To aż o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem. 

prezes zarządu  
Eurofactor Polska

Stanisław Atanasow
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oprogramowanie dla firm

karta paliwowa

navireO erP

navireo to system klasy eRP adresowany do 
firm z sektora MŚP stawiających wysokie wy-
magania aplikacjom do zarządzania przedsię-
biorstwem. system można dostosować do 
indywidualnych potrzeb każdego przedsię-

biorstwa, jego działów, a nawet konkretnych 
użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonal-
ności pozostaje przyjazny i intuicyjny w ob-
słudze. Rozbudowa navireo eRP jest bardzo 
prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem 

bibliotece programistycznej możliwe jest 
stworzenie rozwiązań spełniających nawet 
bardzo nietypowe wymagania klienta. Mo-
dułowa budowa sprawia, że nie ma koniecz-
ności wdrażania całego systemu.

OPrOGramOwanie marKi teta. systemy teta hr i teta erP

Rodzina oprogramowania dla biznesu marki 
teta, należąca do firmy Unit4 Polska, świę-
tuje w  2017 roku swoje 30-lecie. to sys-
tem, który rozwijał się razem z sektorem HR 
w Polsce i kształtował trendy w zakresie no-
wych technologii dla biznesu. teta została za-
łożona we wrocławiu 24 kwietnia 1987 roku. 
od początku istnienia, misją firmy jest two-
rzenie innowacyjnych systemów informatycz-

nych wspierających rozwój średnich i dużych 
firm i instytucji. w związku z tym oprogra-
mowanie marki teta jest także na bieżąco 
dostosowywane do zmieniających się prze-
pisów prawa. Do grupy produktów teta na-
leżą systemy klasy eRP i HR, których celem 
jest wspieranie kluczowych obszarów działal-
ności przedsiębiorstw z sektorów takich jak 
handel i dystrybucja, usługi, finanse i ubez-

pieczenia, edukacja oraz produkcja. teta HR- 
lider na polskim rynku systemów HRowych, 
dostępny jest w 4 modelach użytkowania: li-
cencja, saas, outsourcing kadr i płac oraz ho-
sting i administrowanie. w ciągu blisko 30 lat 
istnienia spółki, oprogramowanie teta zostało 
wdrożone w ponad 2 tysiącach firm i instytu-
cji dużej i średniej wielkości, będących lide-
rami w swoich branżach.

saGe 50C

sage 50c to pierwszy w Polsce hybrydowy 
program do zarządzania przedsiębiorstwem. 
Posiada moduł finansowo-księgowy, zin-
tegrowany z Microsoft office 365 Biznes 
Premium, oraz dodatkowo 5 aplikacji uła-
twiających prowadzenie biznesu: sage Con-
tact, sage Cloud Backup, sage Capture, 

sage Business Performance Dashboard oraz 
sage intelligence. sage 50c łączy zalety roz-
wiązania chmurowego z tradycyjnym desk-
topowym. Dostęp do informacji i danych 
finansowych jest możliwy z każdego urzą-
dzenia, w dowolnym czasie i zakątku globu. 
aplikacje dodatkowe umożliwiają m.in. stały 

kontakt ze swoim biurem rachunkowym a 
także ekspresowe wprowadzanie faktur do 
systemu – wystarczy zrobić zdjęcie parago-
nowi smartfonem by wprowadzić dane do 
zaksięgowania. sage 50c zapewnia niezwy-
kłą mobilność, efektywność i wolność wy-
boru miejsca pracy.   

Karta BP PlUs

Karta BP PLUs o zasięgu polskim i europej-
skim, to kompleksowe narzędzie pozwala-
jące optymalnie zarządzać flotą samochodów 
i w pełni kontrolować wszystkie wydatki na 
paliwo. Umożliwia bezgotówkowe regulo-
wanie opłat za wybrane produkty i usługi 
na ponad 18 tys. stacji w całej europie i Ro-
sji zrzeszonych w  porozumieniu Routex. 

Karta BP PLUs to bezpieczeństwo trans-
akcji (bezpieczne, monitorowane stacje BP, 
weryfikacja transakcji w czasie rzeczywistym, 
sprawdzanie numerów rejestracyjnych tan-
kujących pojazdów, indywidualne definio-
wane grup produktów w ofercie dla danej 
karty), dostęp do najwyższej jakości paliw 
(szczelny system dostaw i kontrole jakości) 

na ponad 500 stacjach BP, w tym stacjach 
autostradowych. to oferta ponad 400 ka-
wiarenek wild Bean Cafe, doskonała oferta 
convienience w  całodobowych sklepach, 
a także do zaawansowanych technologicznie 
myjni. Karty BP PLUs to także łatwość ad-
ministrowania oraz benefity płynące z atrak-
cyjnych warunków handlowych.

Karta flOtOwa eUrOshell

Karta flotowa euroshell umożliwia bezgo-
tówkowe transakcje za paliwo, opłaty dro-
gowe (m.in. w  Polsce za viatoLL oraz 
autostrady a1, a2, a4), parkingi, zakupy na 
stacjach czy pomoc drogową. Jest akcepto-
wana na 22 tys. stacji benzynowych w 35 kra-
jach w całej europie, z których łącznie prawie 
2 500 jest przeznaczonych dla transportu cię-

żarowego. w Polsce kartą euroshell można 
regulować transakcje na 900 strategiczne 
zlokalizowanych stacjach. efektywne zarzą-
dzanie kartami i  pełną kontrolę nad płat-
nościami umożliwia nowoczesna platforma 
internetowa shell Card online. Użytkownicy 
kart euroshell mogą także korzystać z myjni 
sieci Citronex zlokalizowanych w bezpośred-

nim sąsiedztwie głównych szlaków tranzyto-
wych zachodniej Polski. w 2016 roku shell 
wprowadził do oferty karty flotowe z  tech-
nologią chipową, co zapewnia jeszcze sku-
teczniejszą kontrolę i  ochronę transakcji, 
oraz karty przedpłacone shell PrePaid, które 
świetnie sprawdzają w  mniejszych firmach 
transportowych.

Uta fUll serviCe Card

Karta Uta to bezgotówkowe płatności na po-
nad 54 000 punktów akceptacji w 40 krajach 
europy, oferujące wszystko to, co potrzebne 
kierowcy w trasie m.in. zakup paliwa, opłaty 
drogowe, myjnie, usługi serwisowe, pomoc 
drogowa, a także zwrot podatku Vat i części 
akcyzy z zagranicy. zaletą współpracy z Uta 
jest także odroczony termin płatności, lepsza 

kontrola wydatków, e-faktury, dostęp do no-
woczesnych rozwiązań wspomagających za-
rządzanie flotą, indywidualne doradztwo, 
niskie ceny na stacjach oraz możliwość uzy-
skiwania rabatów. Już od lutego 2018 roku 
Uta udostępni swoim klientom nowe urzą-
dzenie do opłat drogowych w systemie eets. 
Urządzenie będzie miało największy zasięg 

z dotychczas dostępnych na rynku i będzie 
obsługiwało 8 systemów myta: Belgia, wło-
chy, austrii, francji, Hiszpanii, Portugalii 
i w Polsce (a4). Kolejnym etapem będzie tC 
w niemczech. Rozwiązania techniczne zasto-
sowane w nowym urządzeniu pozwalają na 
zdalne aktywowanie w przyszłości dowolnego 
systemu opłat drogowych. 
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Raport przygotowano na pod-
stawie ankiet, przeprowadzonych 
wśród prawie 4 tys. fleet managerów  
z kilkunastu krajów Unii europejskiej 
oraz Polski. – „Barometr flotowy” to 
cenna i wartościowa publikacja, którą 
dzielimy się z  naszymi Klientami, 
partnerami biznesowymi oraz me-
diami. w ten sposób chcemy wspie-
rać branżę CfM w Polsce – mówi  
Prezes arval, grzegorz szymański.
w  tegorocznym Barometrze sku-
piono się m.in. na charakterystyce 
rynku leasingowego w Polsce oraz 
pozostałych krajach Ue, sposobach 
finasowania floty, telematyce, przy-
szłości samochodów z silnikami Die-
sla oraz napędami alternatywnymi: 
hybrydowymi i  elektrycznymi, 
a  także na car sharingiem i  kwe-
stiami związanymi z  mobilnością 
pracowników. – niewątpliwą zaletą 
„Barometru flotowego” jest fakt, że 
dzięki powtarzalności badań pozwala 
on identyfikować trendy, obserwo-
wać zmiany zachodzące w czasie na 
rynku flotowym. Dane statystyczne 
dodatkowo uzupełniliśmy opiniami 
uznanych ekspertów branżowych 

– mówi  prezes zarządu arval, grze-
gorz szymański.

Perspektywy rozwoju rynku 
Podobnie, jak w poprzednich latach, 
także w tym, respondenci „Barome-
tru flotowego” patrzą w przyszłość 
z optymizmem. aż 26 proc. bada-
nych osób prezentuje pogląd, że 
floty, którymi zarządzają, w  per-
spektywie najbliższych trzech lat 

w Polsce będą rosnąć. Przeciwnego 
zdania („moja flota zmniejszy się”) 
jest zaledwie 6 proc. respondentów. 
wyniki tegorocznego „Barometru 
flotowego” nie przynoszą informa-
cji o  istotnych zmianach w  struk-
turze flot polskich przedsiębiorstw. 
warto zauważyć jednak, że stop-
niowo podążamy w kierunku struk-
tury charakterystycznej dla krajów 
wysokorozwiniętych. Porównu-
jąc wyniki tegorocznego barome-
tru z wynikami za rok 2013, widać, 
że szczególnie w segmencie dużych 
przedsiębiorstw zatrudniających po-
wyżej 500 osób odsetek flot liczą-
cych ponad 500 aut zwiększył się aż 
o 6 punktów procentowych. 

Wzrost zainteresowania 
samochodami z napędami 
alternatywnymi 
w Barometrze flotowym 2017 duży 
nacisk został położony na zbadanie 
aktualnego stanu wykorzystania na-

pędów alternatywnych oraz przewi-
dywanych przez menedżerów zmian 
w tym zakresie. zgodnie z wynikami, 
13 proc. fleet menedżerów w Polsce 
i 19 proc. w pozostałych państwach 
europejskich rozważa, w  ciągu naj-
bliższych trzech lat, skorzystanie 
z przynajmniej jednej technologii al-
ternatywnej dla klasycznego napędu 
spalinowego. 

Niepewna przyszłość Diesla 
ostatnie lata to systematyczny spadek 
popularności samochodów z  silni-
kiem Diesla. Choć w ubiegłym roku 
liczba rejestracji aut z tym silnikiem 
wzrosła o niemal 10,5 proc., to już 
udział Diesla w rejestracjach zmalał 
do 31,6 proc., czyli o niemal 2 punkty 
procentowe. na tej stracie zyskały sa-
mochody z silnikami benzynowymi 
oraz napędami hybrydowymi. 

Rozwiązania telematyczne 
Lata 2016 i  2017 są pod wieloma 
względami przełomowe dla pol-
skiego rynku rozwiązań telematycz-
nych. ich wykorzystanie we flotach 
samochodowych w Polsce jest wyraź-
nie wyższe niż w innych krajach eu-
ropejskich objętych badaniem CVo. 
wdrożono je w  35  proc. polskich 
flot – to blisko dwa razy więcej niż 
w pozostałych krajach. Rośnie także 
świadomość możliwości, jakie daje 
wykorzystanie kompleksowych roz-
wiązań telematycznych we flocie. wy-
sokiej klasy telematyka pozwala także 
optymalizować przejazdy i  reduko-
wać koszty utrzymania. wreszcie, 
dzięki kompleksowemu gromadzeniu 
i przetwarzaniu informacji w systemie 
informatycznym, ułatwia podejmo-

wanie optymalnych decyzji bizne-
sowych w zakresie zarządzania flotą. 
Powyższe korzyści sprawiają, że tele-
matyka staje się jednym z ważnych 
elementów oferty firm CfM.

Car sharing i mobilność 
pracowników 
Już dziś można zaobserwować nowe 
rozwiązania w  zakresie mobilności 
pracowników. należą do nich car sha-
ring – tworzenie parków flotowych 
dostępnych dla niemal wszystkich 
pracowników, ride sharing – wspólne 
przejazdy samochodem służbowym, 
a  także karty paliwowe i  fundusze 
transportowe. z  badań wynika, że 
już niemal co druga firma w  Pol-
sce i europie wdrożyła co najmniej  
jedno z powyższych rozwiązań. naj-
częściej wybieraną alternatywą dla sa-
mochodów służbowych w Polsce jest 
car sharing – 22 proc. respondentów 
badania deklaruje, że już korzysta 
z tego rozwiązania, a kolejne 2 proc. 
planuje wdrożyć je w ciągu najbliż-
szych trzech lat. zapewnienie przez 
firmę samochodów do współdziele-
nia przez pracowników pozwala na 
jeszcze lepsze wykorzystywanie po-
siadanej floty oraz zmniejsza koszty 
jej utrzymania. Jednym z systemów 
pozwalających na zarządzanie flotą 
samochodów poolowych jest arval 
active Link i  jego funkcja active 
sharing. za pomocą czytnika kart 
przypisanych do kierowców system 
pozwala na identyfikację każdej po-
dróży i  przypisanie jej do danego 
pracownika. Rozwiązanie to ułatwia 
współużytkowanie pojazdów przez 
pracowników oraz umożliwia moni-
torowanie eksploatacji aut.

Wraz ze wzrostem świadomości klientów  
rośnie potencjał branży 
Polscy menedżerowie flot optymistycznie patrzą 
w przyszłość. Rekordowe wyniki branży motoryzacyjnej 
przełożyły się bowiem na wzrost branży długoterminowego 
wynajmu aut. Tylko w I półroczu 2017 r. firmy rynku 
CFM kupiły o prawie 25 proc. więcej aut osobowych, 
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rośnie 
także świadomość możliwości, jakie daje wykorzystanie 
kompleksowych rozwiązań telematycznych we flocie. Rok 
2017 to także zmiana podejścia do samochodów z napędami 
alternatywnymi – aż 13 proc. fleet menedżerów w Polsce 
rozważa skorzystanie z przynajmniej jednej technologii 
alternatywnej dla klasycznego napędu spalinowego. To 
najważniejsze wnioski Barometru Flotowego 2017. 

Już od lutego 2018 roku UTA bę-
dzie udostępniać nowe urządzenie 
działające w  systemie EETS, czyli 
ogólnoeuropejskim systemie po-
boru opłat drogowych. W ten spo-
sób UTA, czyli jeden z wiodących 
dostawców usług dla firm trans-
portowych, rozszerzy swoją ofertę 
interoperacyjnych rozwiązań do 
opłacania myta. – Naszym celem 
jest usprawnienie mobilności na-
szych klientów, tak by zmaksymali-
zować ich efektywność”. – wyjaśnia 
Volker Huber, CEO w UTA. „Kluczo-
wym elementem w tym dążeniu są 
nasze rozwiązania do poboru opłat 
drogowych. Będziemy więc znacz-
nie rozszerzać naszą ofertę w tym 
zakresie, aby każdemu klientowi 
zaoferować optymalne dla niego 

rozwiązanie. Zaczynając od ogól-
noeuropejskiego rozwiązania do 
uiszczania myta, po wprowadze-
nie go w 2018 roku na niemieckich 
drogach krajowych – do-
daje Volker Huber.
Nowe działające 
w  całej Europie 
rozwiązanie do 
poboru opłat dro-
gowych umożliwi 
firmom stosowa-
nie tylko jednego urzą-
dzenia pokładowego w obszarze 
działania EETS. UTA jako usługo-
dawca przejmie administrowa-
nie, rozliczania i aktualizację usług. 
– Klienci będą potrzebowali tylko 
jednej umowy, obowiązującej 
we wszystkich europejskich sys-

temach opłat drogowych –  wy-
jaśnia Huber. Nowe rozwiązanie 
EETS początkowo obejmie osiem 
systemów opłat drogowych w na-
stępujących krajach: Austria, Wło-
chy, Belgia (system ViaPass i tunel 
Liefkenshoek), Hiszpania, Francja, 
Portugalia oraz Polska (A4). 
Dołączenie kolejnych euro-
pejskich systemów myta, włącznie 
z niemieckim, ma nastąpi automa-

tycznie w drugiej połowie 2018 r. 
poprzez zdalną aktualizację 
urządzeń.
Zainteresowanych nowym roz-

wiązaniem zapraszamy już dziś 
do kontaktu z UTA. W najbliższym 
czasie na stronie internetowej 
www.uta.pl zostanie także urucho-
miona wstępna rejestracja.
Nowe urządzenie pokładowe EETS 
w ofercie UTA jest efektem współ-
pracy z firmą Telepass, czołowym 
europejskim dostawcą elektro-
nicznych systemów poboru opłat 

d r o g o w y c h . 
„Rozszerzając 
zakres naszych 
usług w obsza-
rze ogólnoeu-
ropejskich opłat 
d r o g o w y c h , 
cieszymy się 
mogąc współ-
pracować z pro-
f e s j o n a l n y m 
partnerem, ja-
kim jest firma Te-
lepass i  wspólnie 
rozwijać ten projekt, 
gwarantując jednocześnie wy-
soką jakość usług” – podkreśla Hu-
ber. UTA ma już na koncie ponad 
dziesięć lat doświadczeń w zakre-
sie interoperacyjnych systemów 
rozliczania myta. Obecnie UTA 
udostępnia swoim klientom za-
awansowane rozwiązania do opłat 
drogowych w 24 krajach i w 36 róż-
nych systemach. – To nowe rozwią-

zanie EETS jest konsekwentnym 
rozszerzeniem naszej już istnieją-
cej oferty usług związanych z opła-
tami drogowymi – podsumowuje 
Huber.

TEKST PROMOCyJNy

UTA oferuje nowe urządzenie do opłat drogowych 
z największym zasięgiem działania w Europie
Firmy potrzebują tylko jednego urządzenia pokładowego 
do opłacania myta, działającego w systemie „EETS” 
(European Electronic Toll Service). UTA planuje już na starcie 
zintegrowanie aż ośmiu systemów poboru opłat drogowych



15 – 21 grudnia 2017 r.
gazeta finansowa24

najlepsze produkty dla biznesu

Biznes RaPoRt

transport

flota
zarządzanie flOtą 

zarządzanie  flotą to usługa dedykowana 
przedsiębiorstwom zainteresowanym prze-
kazaniem firmie zewnętrznej obowiązków 
związanych z obsługą administracyjną floty, 

którą posiadają. w ramach usługi zarządza-
nia flotą klient wybiera, z których rozwią-
zań oferowanych przez aLD automotive 
chce skorzystać. zakres oraz parametry 

świadczeń szczegółowych dopasowane 
są do indywidualnych potrzeb każdego 
klienta.

leasinG z UsŁUGami serwisOwymi

Leasing operacyjny z usługami serwisowymi 
to usługa podobna do najmu długotermino-
wego. Podstawowa różnica polega na liczbie 
dodatkowych usług – w leasingu operacyj-
nym z usługami serwisowymi wbrew pozo-
rom, nie ma wymogu decydowania się na 
serwis mechaniczny, a umowa powinna za-
wierać przynajmniej dwie z usług serwiso-

wych. Pojazdy są oddawane w użytkowanie 
na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 
która zawierana jest przy uzgodnionym li-
micie kilometrów i okresie leasingu. Czas 
trwania umowy to minimum 24 miesiące. 
w ramach stałej opłaty miesięcznej alpha-
bet Polska może zaoferować Ci organiza-
cję i pokrycie kosztów większości procesów 

związanych z utrzymaniem floty oraz bieżą-
cym raportowaniem jej stanu. Raz w mie-
siącu otrzymujesz jedną fakturę za używanie 
wszystkich pojazdów objętych umową wraz 
z raportem zarządczym. opłata miesięczna 
jest stała przez cały okres trwania kontraktu 
i stanowi dla twojej firmy koszt uzyskania 
przychodu.

wynajem z OC sPrawCy 

osobom poszkodowanym w zdarzeniach dro-
gowych, oprócz bezgotówkowej naprawy sa-
mochodu, należy się również wynajem auta 
zastępczego. właśnie w takich przypadkach 
z pomocą przychodzi 99rent – firma specjali-
zuje się m.in. w wynajmie samochodów zastęp-
czych z oC sprawcy dla osób poszkodowanych 

w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych. 
w przypadku braku możliwości korzystania 
z pojazdu, z powodu jego uszkodzenia z winy 
osoby trzeciej oraz likwidacji szkody z polisy 
oC sprawcy, może zaoferować Państwu kom-
pleksowe usługi w ramach programu „samo-
chód zastępczy z oc sprawcy” – oferuje Państwu 

wynajem pojazdu zastępczego na czas likwida-
cji szkód. firma zapewnia Państwu wygodne 
rozliczenie bezgotówkowe bezpośrednio z to-
warzystwem Ubezpieczeń sprawcy zdarzenia 
drogowego. obsługuje bezgotówkowo wyna-
jem aut zastępczych z oC sprawcy z wielu za-
kładów ubezpieczeniowych. 

Kn freiGhtnet

operator logistyczny Kuehne + nagel jako 
pierwszy opracował narzędzie internetowe 
Kn freightnet służące do wyceny i  rezer-
wacji transportu online. Możliwość ta do-
tyczy transportu lotniczego oraz morskiego. 
Kn freightnet oferuje łatwość, efektywność 
i  wygodę rozwiązania internetowego, przy 
równoczesnej niezawodności i doskonałej ob-
słudze klienta. system zapewnia oszczędność 

czasu i nakładów pracy oraz upraszcza procesy 
łańcucha dostaw. Jest rozwiązaniem, które 
sprawia, że składanie zleceń staje się szyb-
sze i  łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 
Dzięki intuicyjnej nawigacji i przejrzystemu 
menu, możliwa jest większa kontrola nad cza-
sem i sposobem dokonywania zleceń trans-
portowych. Kn freightnet to rozwiązanie, 
które łączy wiele praktycznych funkcjonal-

ności, między innymi tworzenie szablonów 
i przeliczanie stawki w przypadku zmiany pa-
rametrów przesyłki. zapewnia także dostęp 
do natychmiastowego przekazywania infor-
macji o rezerwacji do operatorów Kuehne + 
nagel, w celu natychmiastowej realizacji wy-
syłki. Kn freightnet pozwala uzyskać wią-
żące oferty, zlecić transport i śledzić przesyłki 
w trzech prostych krokach. 

sPeCjalistyCzna UsŁUGa transPOrtU i lOGistyKi PŁynnyCh PrOdUKtów, w tym materiaŁów 
nieBezPieCznyCh

gK trans Polonia działa na terenie całej eu-
ropy i jest obecnie jednym z największych 
dostawców wysoko specjalistycznych usług 
logistycznych w europie Środkowej. Między-
narodowy zespół pracowników tPg składa 
się z najwyższej klasy specjalistów, których 
kompetencje wynikają z odbytych szkoleń 
potwierdzonych certyfikatami oraz wielolet-

nim doświadczeniem w branży. Klienci tPg 
to m.in. największe przedsiębiorstwa działa-
jące w branży petrochemicznej. współpraca 
na tym wyspecjalizowanym rynku oparta 
jest przede wszystkim na najwyższej jakości 
oferowanych usług, renomie dostawcy oraz 
umiejętności zbudowania wzajemnego za-
ufania. trans Polonia spełnia wszelkie stan-

dardy branży począwszy od konwencji aDR 
do certyfikatów iso 9001:2008 oraz sQas. 
firma sukcesywnie inwestuje w nowocze-
sny sprzęt do przewozu płynnych surowców 
oraz paliw, rozbudowując flotę do ponad 500 
drogowych zestawów cysternowych. grupa 
stworzyła bardzo elastyczny model między-
narodowego przedsiębiorstwa. 

sPedyCja drOGOwa

Produkt obejmuje spedycję międzynarodową 
oraz krajową całopojazdową i drobnicową. flota 
spełniają najnowsze wymagania pod względem 
technicznym i ekologicznym (normy euro 5). 
Jest także przystosowana do przewozów mate-
riałów niebezpiecznych aDR. Kontrakty umoż-
liwiają przewozy towarów standardowych, 

specjalistycznych, ponadgabarytowych i po-
nadtonażowych. Przewozy międzynarodowe to 
regularne połączenia z krajami europy oraz tur-
cją. Dostawy krajowe odbywają się w oparciu o 
własny system dystrybucji 15 terminali. Dzia-
łanie systemu oparte jest na czterech zasadach: 
1. przesyłki odbierane/dostarczane są z/do każ-

dego miejsca w Polsce 2. przesyłki dostarczane 
są w systemie „next day” – w czasie 24 godzin 
od przyjęcia do przewozu (nie później niż na-
stępnego dnia roboczego) 3. przesyłki dostar-
czane są w systemie „door to door” 4. przesyłki 
przewożone są pomiędzy terminalami wg ściśle 
określonych rozkładów jazdy. 
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nikogo już nie dziwi asystent gło-
sowy w smartfonie pomagający zna-
leźć restaurację w  pobliżu, trafne 
rekomendacje w  serwisie filmo-
wym, autonomiczne pojazdy, które 
same podejmują decyzję, jak unik-
nąć niebezpieczeństw, czy algorytmy 
pomagające wykryć nowotwory na 

podstawie wyników obrazowania 
diagnostycznego. Już niedługo to 
sztuczna inteligencja określi zdolność 
kredytową, wyznaczy ryzyko ubezpie-
czeniowe, czy zoptymalizuje inwesty-
cje naszego kapitału. 

Inteligencja owiana tajemnicą
w samym sercu sztucznej inteligen-
cji tkwi jednak mroczna tajemnica. 
algorytmy podejmują bardzo trafne 
decyzje. Potrafią z ogromną dozą do-
kładności nie tylko wykryć komórki 
nowotworowe, lecz także określić, 
jak prawdopodobne jest, że osoba 
popełni przestępstwo, czy nawet jaka 
jest jej orientacja seksualna – wyłącz-
nie na podstawie zdjęcia tej osoby. 
Dlaczego jest to tajemnica? Rezultat 

działania algorytmu jest dokładny, 
jednak nawet jego twórcy nie potra-
fią odpowiedzieć na pytanie: dlaczego 
algorytm zrobił to, co zrobił? algo-
rytm poprawnie zdiagnozował no-
wotwór, jednak nie mamy pojęcia, 
na jakiej podstawie tak się stało. za-
sady matematyczne są dobrze znane, 
jednak sam proces decyzyjny to ma-
tematyczna czarna skrzynka. Dzieje 
się tak, ponieważ sztuczna inteli-
gencja uczy się na przykładach. Je-
śli – przyjmijmy – chcemy nauczyć 
sztuczną inteligencję rozpoznawać 
kota, nie musimy programować jego 
cech szczególnych. Po prostu trenu-
jemy algorytm na dziesiątkach, set-
kach tysięcy zdjęć kotów i nie-kotów, 
aż miliony matematycznych wskaźni-
ków wewnątrz algorytmu same usta-
wią się tak, żeby odróżniać kota od 
nie-kota. wynik będzie w większości 
przypadków poprawny. Co do niego 
doprowadziło? Jaka jest wewnętrzna 
reprezentacja cech typowych dla kota 
wewnątrz algorytmu? tego niestety 
nie wiemy. 

Cyberataki na sztuczną 
inteligencję
Jest to szczególnie ważna kwestia ze 
względu na cyberbezpieczeństwo. 

Już teraz widzimy niewinne ataki 
na sztuczną inteligencję, gdzie np. 
reklama aktywuje asystenta głoso-
wego, żeby wykonał pewne akcje. 
Problem będzie jednak dużo po-
ważniejszy kiedy czarne skrzynki 
sztucznej inteligencji zaczną po-
dejmować decyzje biznesowe. Mu-
simy być przygotowani na zmianę 
paradygmatu myślenia o cyberbez-
pieczeństwie w erze uczenia maszy-
nowego oraz na zupełnie nowe klasy 
ataków polegające na zatruwaniu 
świadomości sztucznej inteligencji 
przez hakerów. wyobraźmy sobie, 
że atakujący w  ten sposób prepa-
ruje dane dla algorytmu, żeby osła-
bić jego czułość, oswoić z czymś, co 
jest anomalią. Jaki może być efekt? 
Beztrosko udzielane kredyty, bardzo 
niska stawka ubezpieczenia, auto-
nomiczne pojazdy, które mylą czer-
wone światło z zielonym czy same się 
kradną, ponieważ haker wyznaczył 
inne miejsce jako bazę. Pomyślmy 
też o wirtualnych asystentach w na-
szych telefonach czy domach, którzy 
– po ingerencji w bazę wiedzy przez 
hakera – po cichu zaczynają wyko-
nywać za nas transakcje finansowe 
czy dokonywać zakupów. Dlaczego 
to zmiana paradygmatu? same al-

gorytmy sztucznej inteligencji są 
matematyczną czarną skrzynką na-
wet dla ich twórców, zatem wykry-
wanie i walka z tego typu atakami 
będzie niezwykle trudna i  praw-
dopodobnie będzie wymagała… 
sztucznej inteligencji, która będzie 
dbać o cyberbezpieczeństwo i spra-
wować nadzór nad biznesowymi 
algorytmami, alarmując w momen-
cie, kiedy zaczną podejmować dzi-
waczne decyzje. 

Nowe techniki odpierania ataków
Już w tej chwili prowadzone są bada-
nia nad zastosowaniem specjalnych 
technik polegających na symulowa-
nym generowaniu ataków, aby dany 
algorytm sztucznej inteligencji mógł 
być bardziej odporny na próby zatru-
cia jego świadomości przez hakera. 
Cała dziedzina jest jednak nowa i nie-
samowicie intensywnie się rozwija. 
Żaden z producentów samochodów 
autonomicznych nie chce być tym, 
którego pojazd na skutek manipulacji 
bazy wiedzy przez hakera przestanie 
dostrzegać przeszkody na drodze. to 
tylko jeden z przykładów, bo sztuczna 
inteligencja wkracza w wiele obsza-
rów zarówno gospodarki, jak i  na-
szego życia. 

Zmiana paradygmatu cyberbezpieczeństwa
Sztuczna inteligencja (AI, artificial intelligence) lub 
precyzyjniej mówiąc, algorytmy uczenia maszynowego 
(ML, machine learning), gwałtownie przechodzą ze 
strefy science-fiction do użytkowego mainstreamu. 
Choć podstawy matematyczne i algorytmy (chociażby 
tak bardzo popularne teraz sieci neuronowe) istnieją 
od wielu dziesięcioleci, dopiero od niedawna moc 
obliczeniowa pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał. 
Pierwsze cyberataki na szeroką skalę, które ingerowałyby 
w sztuczną inteligencję, są dopiero przed nami, jednak 
budowanie świadomości, uwzględnianie nowego modelu 
zagrożeń oraz zabezpieczenia są potrzebne już teraz. 

lider centrum 
cyberbezpieczeństwa, F-Secure

Leszek Tasiemski 
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szkoły biznesu

certyfikacja

PrOGram exeCUtive mBa 

Program ma na celu wykształcenie kompe-
tentnych, skutecznych i odpowiedzialnych li-
derów, którzy posiadają silną międzynarodową 
perspektywę, potrafią generować twórcze, ko-
rzystne i trwałe rozwiązania przyszłych proble-
mów i wyzwań poprzez aktywne stosowanie 
najnowszych metod zarządzania. Program po-

siada dwie ważne cechy, które odróżniają go 
od innych: indywidualizm i autentyczność. Jest 
oparty na rzeczywistych i aktualnych proble-
mach zawodowych, a jego struktura pozwala 
słuchaczom odkrywać wszystkie wzajemne 
zależności, relacje i  powiązania pomiędzy 
procesami zachodzącymi w środowisku bizne-

sowym. Partnerami Programu executive MBa 
są École de Management de normandie, jedna 
z najstarszych francuskich szkół biznesu oraz 
aese Business school, najstarsza szkoła biz-
nesu w Portugalii. Dyplom ukończenia stu-
diów executive MBa Krakowskiej szkoły 
Biznesu UeK uzyskało już 612 menedżerów.

UsŁUGa nadawania KOdów lei

KDPw od 2013 roku nadaje kody Lei. to 
specjalny numer jednoznacznie identyfiku-
jący w skali globalnej podmioty z rynku fi-
nansowego, nadawany zgodnie z normą iso. 
Do przyznawania kodów Lei uprawnione są 
jedynie podmioty, które uzyskały certyfikację 
przez międzynarodową organizację gLeif. 
w Polsce – KDPw. Posiadanie kodu Lei 

jest niezbędne do prawidłowego wypełnienia 
obowiązków raportowych wynikających z licz-
nych europejskich regulacji: eMiR, ReMit, 
MifiD ii / MifiR, CsDR, sftR. zgodnie 
z zapisami rozporządzenia MifiR inwestorzy, 
za wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzą-
cych działalności gospodarczej, którzy nie po-
siadają kodów Lei, zamierzający dokonywać 

transakcji na rynku zorganizowanym, powinni 
uzyskać taki kod. nieposiadanie takiego kodu 
będzie od 3 stycznia 2018 r. skutkowało bra-
kiem możliwości zawierania transakcji na in-
strumentach finansowych dopuszczonych do 
jakiegokolwiek systemu obrotu prowadzonego 
na terytorium Polski. aktualnie KDPw zarzą-
dza bazą blisko 12 tys. kodów Lei.

emBa@Uw

Program MBa jest zorientowany dwojako – na 
funkcje i umiejętności. z jednej strony koncen-
truje się na podstawowych, funkcjonalnych 
obszarach, które trzeba znać, aby skutecznie 
prowadzić biznes, sprawnie kooperować i koor-
dynować działania w różnych obszarach firmy: 
marketing, finanse, zarządzanie operacjami 
firmy: strukturą, procesami i projektami, jak 
i zarządzanie ludźmi. z drugiej strony, wyko-
rzystując funkcjonalną wiedzę, MBa  kształci 

trzy główne umiejętności wymagane od każ-
dego dobrego menedżera w nowoczesnej or-
ganizacji: rozumienie biznesu w  kategoriach 
ilościowych, skuteczne wykorzystanie informa-
tyki, oraz sprawowanie przywództwa. Program 
kształci także umiejętność pracy zespołowej. 
w  ramach każdego przedmiotu, przewiduje 
co najmniej jedną pracę do wykonania w gru-
pach –  w  trakcie zajęć lub podczas zalicze-
nia. Program integruje wszystkie przedmioty 

i umiejętności w ostatnim module – gry symu-
lacyjnej. Co go wyróżnia? Kadra wykładowa, 
metody i narzędzia prowadzenia zajęć zaczerp-
nięte ze wiodących Programów MBa w Polsce 
i na świecie. Dopasowanie zakresu przekazywa-
nej wiedzy do potrzeb uczestników, przy rów-
noczesnej koordynacji zakresu z programem 
studiów executive MBa. Dedykowana plat-
forma internetowa do komunikacji z uczestni-
kami programu. 

mBa-sGh

Program MBa-sgH to studia podyplomowe 
executive Master of Business administration 
oferowane w języku polskim i adresowane do 
osób pracujących zawodowo, które ukończyły 
studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie do-
świadczenie w biznesie, głównie zajmują śred-
nie i wyższej stanowiska menedżerskie. Kadrę 

programu MBa-sgH tworzą doświadczeni 
wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wy-
kładowcy szkoły głównej Handlowej, posia-
dający zarówno doświadczenia edukacyjne, 
zweryfikowane wielokrotnie umiejętności 
przekazywania własnej wiedzy, jak również 
bogate doświadczenia praktyczne w biznesie. 

absolwenci programu MBa-sgH otrzymują 
dyplom ukończenia studiów MBa w najbar-
dziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Pol-
sce, dyplom czołowego programu executive 
MBa w Polsce i regionie (w ocenie różnych 
rankingów, jak również według wyników ba-
dań wśród pracodawców).

POdPis eleKtrOniCzny szafir 

zestaw do składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego szafir umożliwia komunika-
cję w formie elektronicznej między urzędami 
a  przedsiębiorcami i  osobami prywatnymi. 
Dzięki zestawowi szafir urząd może skontakto-
wać się ze swoimi klientami za pośrednictwem 
internetu –  przyjmować wnioski i  podania 
podpisane elektronicznie. Dokumenty zabez-
pieczone przy użyciu zestawu do e-podpisu za-

chowują integralność i autentyczność, zyskując 
tym samym taką samą moc prawną jak ich pa-
pierowe odpowiedniki. zestaw do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
szafir to jedyna tego typu usługa oferowana 
przez instytucję funkcjonującą w ramach sek-
tora bankowego, co potwierdza jej najwyższą 
jakość i  bezpieczeństwo. KiR oferuje ban-
kom rozwiązanie, które pozwala w komunika-

cji z klientami zastąpić dokumenty papierowe 
dokumentami elektronicznymi. Dokumenty 
w formie cyfrowej są odpowiednio zabezpie-
czone i mają taką samą moc prawną jak ich 
papierowe odpowiedniki. elektronicznym 
podpisem bank może zabezpieczać wszystkie 
informacje przekazywane poprzez bankowość 
elektroniczną oraz podpisywać umowy kredy-
towe w wersji elektronicznej. 

system PersOnalizaCji eid i ePaszPOrt 

PwPw jest dostawcą całościowych systemów 
do  zarządzania cyklem życia dokumentów 
– od produkcji fizycznego dokumentu (blan-
kiety eiD i ePaszport), poprzez zbieranie da-
nych osobowych i biometrycznych, ich przesył, 
personalizację i odesłanie gotowych dowodów 
osobistych do obywateli. w pakiecie są także 
różnego rodzaju usługi dodatkowe (post-issu-
ance). Dane pobierane są przy  użyciu opro-
gramowania stworzonego przez  specjalistów 

PwPw. transmisja danych zabezpieczona jest 
zgodnie z architekturą systemu, zaprojektowaną 
pod konkretnego klienta. Personalizacja chipa 
i wgranie apletów (PwPw smartapp®) oraz 
centralne usługi biometryczne (afis) i zabez-
pieczające dostęp do chipa (Cis) zintegrowane 
są w ramach jednego systemu personalizacji do-
kumentów. wykorzystujemy infrastrukturę klu-
cza publicznego (PKi), która może być także 
oferowana jako „stand-alone product” dla już 

istniejących rozwiązań. PwPw oferuje kom-
pletne rozwiązania it wspierające produkcję 
dokumentów eiD/ePaszport. Proponowana 
przez nas infrastruktura składa się z systemu po-
bierania danych (osobowych i biometrycznych), 
usługi ich przesyłania (sieć wan) oraz systemu 
centralnego (Data Center i Centrum Persona-
lizacji). Model infrastruktury systemu persona-
lizacji eiD i  ePaszport został zaprezentowany 
na sąsiednim rysunku
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REKLAMA

synergia działań w różnych ka-
nałach komunikacji dziś dotyczy 
głównie działań online. Cho-
dzi tu o holistyczne podejście oraz 
spójność prowadzonych działań. 
w marketingu zintegrowanym naj-
ważniejsze jest dostarczenie naj-
lepszego przekazu klientowi, na 
każdym etapie wzajemnego kon-
taktu. Do tego dochodzą różne ka-
nały, a to wszystko składa się na 
jedną strategię marketingową. Koń-
czący się rok już pokazał, że prze-
myślana, zintegrowana promocja 
może przynieść rewelacyjne efekty.

Co niesie za sobą zintegrowana 
komunikacja? 
nie od dziś wiadomo, że klient, 
aby dobrze poznać markę i jej za-

ufać musi „spotkać się”  z nią kilka 
razy, najlepiej w różnych miej-
scach. w dobie wszechobecnego 
internetu konsumenci są obecni 
na wielu kanałach, dlatego istotne 
jest poznanie tego, gdzie warto mu 
o sobie przypomnieć. Co więcej, 
sprzyja to redukcji dystansu na linii 
marka – klient, co otwiera drzwi do 
pozyskania klienta lojalnego i za-
angażowanego. w dzisiejszych cza-
sach to marka powinna podążać, 
oczywiście w nienachalny sposób za 
konsumentem, a nie odwrotnie.
Kolejną, niezwykle istotną zaletą 
tego rodzaju działań jest zasięg. 
taką moc ma właśnie komunika-
cja na wielu płaszczyznach. Do-
brze przemyślana, zintegrowana 
kampania pozwala osiągnąć rezul-
taty wyższe niż te zamierzone. Pre-
cyzyjne działania na szeroką skalę 
umożliwiają dotarcie do większej 
ilości odbiorców, niż te które do-

tyczą wyłącznie jednego kanału. 
w konsekwencji otrzymujemy nie 
tylko dobrze wyglądające staty-
styki z działu marketingu ale także 
z działu sprzedaży.

Przemyślane wykorzystanie
Jak widać, połączenie kilku ka-
nałów komunikacji potrafi wiele. 
Jednak to nie wszystko – najważ-

niejsze jest przemyślane wykorzy-
stanie tej możliwości. o sukcesie 
w ogromnej mierze decyduje ze-
spół, który takie działania pla-
nuje, a następnie odpowiada za 
ich wdrożenie. ważne aby jasno 
postawione cele przyświecały pro-
cesowi tworzenia całej kampanii 
a następnie aby była ona kontro-
lowana i dostosowana do zmian 

zachodzących na rynku. Dziś po-
siadając tak wiele możliwości 
analitycznych i optymalizacyj-
nych dobry, doświadczony ze-
spół marketingowy łącząc ze sobą 
odpowiednie kanały jest w sta-
nie stworzyć nie tylko zasięgowe 
i skuteczne, ale także oryginalne 
i wyjątkowe kampanie o których 
usłyszy cały świat.

CEO agencji interaktywnej Adexon

Mariusz Maksymiuk

Online bez ograniczeń 
Pod tym pojęciem kryje się przekaz reklamowy 
wykorzystany w wielu kanałach komunikacji. A temu 
wszystkiemu przyświeca jeden cel – dotarcie do odbiorcy 
i zainteresowanie go naszą ofertą. Tym, mówiąc najprościej 
jest właśnie marketing zintegrowany. 
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Przedsiębiorcy najchętniej sięgają 
po faktoring krajowy z regresem
wśród przedsiębiorców z  sektora 
MŚP najpopularniejszym narzę-
dziem finansowania bieżącej dzia-
łalności firm jest faktoring krajowy 
z regresem (pełny), według danych 
Pzf stanowił on 58,5 proc. obro-
tów całego rynku. faktorzy zrze-
szeni w Polskim związku faktorów 
nabyli w  ramach tych usług wie-
rzytelności na łączną kwotę blisko 
77,4 mld  zł. według 14. fali ba-
dania Bibby MsP index faktoring 
krajowy bez regresu jest używany 
przez ponad 36 proc. responden-
tów, a  krajowy mieszany prakty-
kuje prawie 14  proc. badanych. 
najmniejszym zainteresowaniem 
wśród polskich przedsiębiorców 
cieszy się faktoring importowy 
(5,6 proc.), odwrotny (2,8 proc.) 
oraz zagraniczny eksportowy 
(2,8 proc.). 

Ponad 47 proc. badanych korzysta 
z  tej formy finansowania, dlatego 
że poprawia ich sytuację finansową, 
a dla 72,5 proc. badanych znacząco 
skraca czas oczekiwania na gotówkę. 
według danych Pzf usługami fak-
toringowymi najbardziej zaintereso-
wane są firmy z branży spożywczej, 
chemicznej i  metalowej. Przedsię-
biorstwa korzystają z usług firm fak-
toringowych nie tylko, aby usprawnić 
swoją płynność finansową, ale także 
by zminimalizować ryzyko niewypła-
calności kontrahentów. warto zwró-
cić uwagę, że najwięcej wierzytelności 
firmom faktoringowym powierzają 
przedsiębiorstwa specjalizujące się 
w produkcji i dystrybucji, ponieważ 
faktoring umożliwia im utrzymanie 
konkurencyjności dzięki przyznaniu 

swoim klientom dłuższych terminów 
płatności.

Faktoring a gospodarcza 
odpowiedzialność
Prawie 70  proc. polskich przedsię-
biorców z  sektora MŚP nie otrzy-
muje płatności za wystawione faktury 
w terminie. Ponad 13 proc. respon-
dentów 14. fali badania Bibby MsP 
index czeka na uregulowanie na-
leżności od 3  miesięcy i  więcej po 
terminie. Problem tzw. zatorów płat-
niczych jest szczególnie dotkliwy dla 
przedsiębiorców z sektora MŚP. Co 
czwarty mały i średni przedsiębiorca 
nie otrzymuje płatności na czas od 
2 do 5 razy w miesiącu. w przypadku 
mikro firm nawet jedna nieopłacana 
faktura od kluczowego klienta może 
spowodować problemy z płynnością 
finansową. Podmioty gospodarcze 
tworzą łańcuch wzajemnych zależ-
ności. gdy jedna firma nie otrzyma 
środków w terminie, nie jest w stanie 
uregulować swoich płatności wobec 
partnerów finansowych i podwyko-
nawców. w konsekwencji powstają 
zatory płatnicze. ich skutkiem są 
nie tylko problemy z regulowaniem 
własnych zobowiązań, dodatkowe 
koszty, jakie musi ponosić firma, ale 
również czynniki niewymierne takie 
jak czas, zwiększone ryzyko prowa-

dzenia biznesu, ale również ograni-
czone możliwości rozwoju i nakłady 
na inwestycję.

Faktoring – narzędzie do 
poprawy płynności finansowej
Prawie 80  proc. ankietowanych 
podczas 14. fali badania Bibby 
MsP index uważa, że faktoring 
poprawia ich płynność finansową. 
aż 70  proc. respondentów ceni 
tę usługę finansowania za skraca-
nie czasu oczekiwania na należno-
ści z wystawionych faktur. Badani 
postrzegają faktoring, jako narzę-
dzie ograniczające ryzyko udzielenia 
kredytów handlowych odbiorcom 
firmy, które dyscyplinuje dłużni-
ków, zmniejsza pracochłonność 
obsługi należności oraz zapotrzebo-
wanie na źródła finansowania bez 
wzrostu zadłużenia. skrócenie czasu 
oczekiwania na środki z wystawio-
nych faktur umożliwia przedsię-
biorcom sprawne funkcjonowanie 
biznesu i ułatwia regulowanie wła-
snych zobowiązań w terminie. Dla-
tego właściciele firm coraz chętniej 
sięgają po finansowanie w postaci 
faktoringu. 
Płynność finansowa jest ważna 
w  przedsiębiorstwach we wszyst-
kich branżach na rynku, ponieważ 
zapewnia prawidłowe funkcjo-

nowanie. ważne są działania pre-
wencyjne, takie jak sprawdzanie 
wiarygodności kontrahentów, ale 
również aktywne wychodzenie 
z  tego typu kryzysów przy wspar-
ciu partnera finansowego, jakim jest 
firma faktoringowa. Jednym z na-
rzędzi umożliwiających organiza-
cjom regularny przepływ należności 
jest faktoring. według Bibby MsP 
index prawie co 10 firma wskazuje 
faktoring jako sposób na zabezpie-
czenie się przed niewypłacalnymi 
kontrahentami.

Zmiana oczekiwań 
przedsiębiorców
analizując wyniki 13. i 14. fali bada-
nia Bibby MsP index widzimy zmie-
niające się potrzeby i  oczekiwania 
przedsiębiorców wobec firm fakto-
ringowych. w 13. fali badania przed-
siębiorcy cenili faktoring za jakość 
obsługi (prawie 56 proc.), szybkość 
reakcji na zlecenie (prawie 54 proc.) 
oraz łatwość kontaktu z  przedsta-
wicielami firmy (ponad 23  proc.). 
najważniejszą wartością dla respon-
dentów 14. fali badania, wskazaną 
przez ponad 60 proc. przedsiębior-
ców, jest szybkość reakcji na zlecenie 
oraz jakość obsługi wskazana przez 
1/4 przedsiębiorców. Klienci korzy-
stający z tej usługi finansowania cenią 
również łatwość kontaktu z  przed-
stawicielem firmy (ponad 36 proc.) 
oraz dodatkowe doradztwo (ponad 
11  proc.). zmieniające się potrzeby 
konsumentów, wymagają modyfi-
kacji w  funkcjonowaniu przedsię-
biorstw, a  co za tym idzie również 
firm faktoringowych, które muszą 
dopasować zakres świadczeń do po-
trzeb polskiego biznesu.
Prawie 8 proc. respondentów badania 
Bibby MsP index, którzy do tej pory 
nie korzystali z faktoringu, deklaruje, 
że ma w planach podjęcie współpracy 
z firmą faktoringową w ciągu najbliż-
szych sześciu miesięcy.

Zainteresowanie faktoringiem  
na stałym poziomie
Według 14. fali badania Bibby MSP Index, przeprowadzonej 
na zlecenie firmy faktoringowej Bibby Financial Services, 
zrealizowanej we wrześniu 2017 r., pojęcie faktoringu jest 
znane przez prawie 90 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP, 
a z usługi nadal korzysta niecałe 10 proc. respondentów. Po 
trzech kwartałach 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w PZF 
zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami 
o łącznej wartości 132,1 mld zł. To aż o ponad 17 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obserwowane 
jest zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców 
faktoringiem. Możemy zauważyć wzrost o ponad 13 proc. 
względem ubiegłego roku, 8,5 tys. polskich firm korzysta 
z tego źródła finansowania.

dyrektor generalny  
Bibby Financial Services w Polsce

Jerzy Dąbrowski

Dodatkowo na rynku dostępne 
są ubezpieczenia dedykowane 
osobom fizycznym, które po-
siadają budynki lub lokale na 
wynajem, a  niekoniecznie pro-
wadzą działalność gospodarczą. 
Przedsiębiorcy, którzy inwe-
stują w  swój biznes i  rozbudo-
wują swoje firmy, otrzymają 
ofertę ubezpieczenia budynków 
w budowie. 
–  Wybierając ubezpieczenie 
warto wybrać firmę, która nie 
stosuje zasady proporcji. Ozna-

cza to, że wypłaci odszkodowa-
nie do wysokości szkody i sumy 
ubezpieczenia bez dodatkowych 
potrąceń z tytułu niedoubezpie-
czenia niezależnie od wysokości 
szkody – wyjaśnia Arkadiusz Wi-
śniewski, członek Zarządu Gene-
rali TU SA.

Co powinna ubezpieczyć 
mała i średnia firma?
Zainteresowaniem przedsię-
biorców z  grupy MSP cieszą się 
zarówno ubezpieczenia mająt-

kowe, jak i komunikacyjne. W za-
kresie ubezpieczenia majątku 
firmy zainteresowane są przede 
wszystkim podstawowymi ubez-
pieczeniami, ale chętnie sięgają 
po wszelkiego rodzaju rozsze-
rzenia dedykowane branży, którą 
reprezentują. 
– Najbardziej popularne to klau-
zule dla aptek, hoteli, fryzjerów, 
kosmetyczek, wspólnot miesz-
kaniowych czy po prostu najem-
ców lokali –  dodaje Arkadiusz 
Wiśniewski z Generali. 

Jakie OC jest potrzebne?
Polisa odpowiedzialności cywil-
nej przede wszystkim powinna 
być dopasowana do rodzaju pro-
wadzonej działalności. 

– Przykładowo ważnym elemen-
tem polisy OC w handlu będzie 
odpowiedzialność związana ze 
sprzedażą produktów. Sprze-
dawca odpowiada za produkt, 
który wprowadza do obrotu i je-
żeli taki produkt wyrządzi szkodę, 
jak:  złamanie zęba na skorupce 
od orzecha zawartego w ciastku, 
czy toksyczna farba użyta do far-
bowania odzieży, poszkodowany 
w pierwszej kolejności zgłosi się 
do sprzedawcy. Istnieje możli-
wość zwolnienia się z odpowie-
dzialności jedynie wtedy gdy 
w ciągu 30 dni od daty zawiado-
mienia o  szkodzie sprzedawca 
wskaże inny podmiot, wraz z ad-
resem, od którego nabył towar 
odpowiedzialny, może to być np. 

dystrybutor lub producent – tłu-
maczy Arkadiusz Wiśniewski, 
członek zarządu Generali TU SA.
W  przypadku sklepów spożyw-
czych, piekarni, czy cukierni waż-
nym elementem polisy będzie 
odpowiedzialność za zatrucia, np. 
na wypadek salmonelli w lodach. 
W przypadku sklepów wielkopo-
wierzchniowych, w których uży-
wane są wózki widłowe, warto 
również pomyśleć o rozszerzeniu 
polisy o odpowiedzialność zwią-
zaną z ich używaniem.
Przed zawarciem umowy warto 
przejrzeć również wyłączenia za-
warte w OWU i przede wszystkim 
jeśli mamy jakiekolwiek wątpli-
wości wyjaśnić je przed zawar-
ciem umowy.

Małe i średnie firmy chronią nie tylko swój majątek
Ubezpieczenia dla sektora MŚP to przede wszystkim 
ubezpieczenia mienia, coraz częściej w nowoczesnej 
formule od wszystkich ryzyk oraz możliwość 
dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
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administrator serwera to ktoś, 
kto jest odpowiedzialny za ser-
wery komputerowe firmy i zapew-
nia, że   wszystko działa sprawnie. 
Robi to, aktualizując oprogramo-
wanie, utrzymując sprzęt, projek-
tując i wdrażając nowe struktury 
systemowe, rozwiązując problemy 
techniczne, monitorując aktyw-
ność serwera i  go zabezpieczając. 
systemy komputerowe firmy są 
jedną z najważniejszych części or-
ganizacji, więc administrator musi 
być przygotowany na każdą po-
tencjalną katastrofę i  mieć plan 
naprawczy. zakres obowiązków 
jednego pracownika jest bardzo 
szeroki, musi posiadać on wie-
dzę z wielu dziedzin, znać wszyst-
kie systemy operacyjne, a  przed 
wszystkim, być w  gotowości do 
pracy 24 godziny na dobę. Co za 
tym idzie, wartość takiego pracow-
nika jest bardzo wysoka i nie każdą 
firmę stać na zatrudnienie takiego 
specjalisty. Jak wskazują staty-
styki na stronie wynagrodzenia.
pl – średni zarobek administratora 
wynosi 6 252 zł. Co drugi admi-
nistrator serwerów otrzymuje pen-
sję od 4 556 zł do 8 364 zł.  Dla 
wielu firm jest to bardzo wysoki 
wydatek.

W tamach usług zewnętrznych 
na rynku pojawiły się firmy ofe-
rujące administrowanie serwerami 
w ramach usług zewnętrznych dla 

przedsiębiorców. najważniejszym 
powodem, dla którego firmy decy-
dują się na wybór firmy zewnętrz-
nej do administrowania serwerów 
jest oszczędność. Utrzymanie pra-
cownika na tym stanowisku jest 
o  wiele droższe niż wykupienie 
abonamentu u usługodawcy. Do-
datkowo, jest to rozwiązanie lepsze 
pod kątem bezpieczeństwa. firmy 
oferujące usługę administrowania 
serwerami zatrudniają specjalistów 
w wielu dziedzinach, którzy wspól-
nie dbają o dany serwer. w abona-
mencie mamy więc specjalistę np. 
oddzielnie od backupu, a oddziel-
nie od poczty i stron www. Każdy 
z nich zna się na swojej dziedzinie 

najlepiej. Jeden administrator nie 
może być najlepszym specjalistą 
w każdej dziedzinie. w razie awa-
rii lepiej poradzi sobie z nią grono 
ekspertów niż jeden człowiek „od 
wszystkiego. 
Jakie są inne zalety skorzystania 
z abonamentu na administrację ser-
werami? to przede wszystkim do-
stępność – dedykowany pracownik 
ma mimo wszystko ograniczone 
godziny pracy, zazwyczaj od 8.00 
do 16.00. Dla hakerów te godziny 
nie są istotne. Co w  przypadku, 
kiedy awaria nastąpi np. w godzi-
nach nocnych? Usługodawca za-
dba o to, aby eksperci pracowali na 
zmianę – dzięki temu mamy pew-

ność, że przez całą dobę o nasz ser-
wer dba osoba, która w razie awarii 
zareaguje natychmiast.

Jeśli znasz się na wszystkim…
Jeśli twierdzisz, że znasz się na 
wszystkim, to nie znasz się na ni-
czym –  znacie te słowa? spraw-
dzają się także w  tym wypadku. 
Bez względu na to jak świetny 
jest administrator, nie można za-
kładać, że jest on alfą i  omegą. 
w czasach, kiedy technologia po-
stępuje z  dnia na dzień, ciężko 
oczekiwać od jednego człowieka, 
aby nadążał za wszystkimi obsza-
rami informatyki.   tak jak pisali-
śmy wcześniej – niech specjalista 

od backupu zajmie się backupem, 
a  ten od sprawności serwerów 
– serwerami. Pamiętajmy, że bar-
dzo często o sukcesie danego zada-
nia decydują detale, które szybciej 
wyłapie ekspert danej dziedziny.
outsorcing usług it nie jest niczym 
nowym i korzystanie z takich usług 
stanowi o  profesjonalizmie firmy. 
tak samo jak firma korzysta z praw-
nika, tak samo może skorzystać z in-
formatyków. Robią tak największe 
firmy, np. samsung czy nasa i wy-
chodzą na tym bardzo dobrze. Poza 
tym rynek oferuje już tak dużo usług 
w tym zakresie, że każda firma jest 
w stanie znaleźć tę najbardziej odpo-
wiednią dla siebie.

Administracja serwerami  
– dlaczego warto z niej skorzystać?
Administrator serwerów, 
administracja serwerami 
– wszyscy zapewne już 
słyszeli te pojęcia, ale co tak 
naprawdę one oznaczają?

CEO, Cal.pl

Michał Trziszka

Pierwsza grupa to narzędzia, służące 
marketingowi, które oparte są o za-

awansowane technologie i algorytmy. 
te zaawansowane technologie są jed-
nak opakowane w przyjazne i funk-
cjonalne interfejsy, które sprawiają, że 
z narzędzi mogą korzystać markete-
rzy. otrzymują oni zestaw danych, na 
podstawie których podejmują decy-
zje np. budżetowe, ale nie muszą mieć 
kompetencji programistycznych czy 
z obszaru data science. 

Oddać pracę w ręce analityków
to podejście sprawdza się w działa-
niach na wybranym, konkretnym 

polu marketingu, np. w  kampa-
nii display, rekomendacjach, bu-
dowaniu lojalności itd. na liście 
narzędzi tego rodzaju są m.in.: 
Doubleclick, adform, Criteo, in-
sider. Kiedy pojawia się wyzwa-
nie przy podejmowaniu decyzji 
na bazie wniosków pochodzących 
z analizy danych z różnych obsza-
rów, należy oddać pracę w  ręce 
analityków, którzy potrafią wyko-
rzystać surowe dane o  klientach, 
wizytach w  sklepie, zaangażowa-
niu, skuteczności produktów i na 
ich podstawie dostarczyć raporty, 
które pomogą podjąć decyzje bar-
dziej taktyczne. Jeśli pojawiają się 
pytania:
•W który kanał zainwestować więcej 
pieniędzy? 

Jakie sekcje lub treści w serwisie wpły-
wają pozytywnie na decyzje zaku-
powe klientów?
Jak kształtuje się ścieżka klienta i ja-
kimi kanałami komunikacji warto tę 
ścieżkę wspierać, aby finalnie dopro-
wadziła do konwersji? 
wówczas w  zmaganiach z  takimi 
wyzwaniami, najlepiej dysponować 
zespołem analityków lub współpraco-
wać z zaufanym partnerem o takich 
kompetencjach. Jeśli wykorzystywane 
narzędzia są ogólnie dostępne, budo-
wane na nich rozwiązania są najczę-
ściej skrojone na miarę potrzeb danej 
firmy. 

Potrzeba uzyskania raportów
trzecia grupa narzędzi poświęcona 
jest obszarowi menadżerskiemu i po-

trzebie uzyskania raportów, które nie 
tylko będą oddawać realny obraz sy-
tuacji, ale też pokażą zależności mię-
dzy danymi i  pozwolą przewidzieć 
potencjalne efekty decyzji. warto 
wskazać narzędzie, które jest szybko 
dostępne i praktyczne – google Data 
studio, które pozwala integrować 
dane z różnych źródeł. google Data 
studio jest równie łatwe w użyciu jak 
większość narzędzi google, a do tego 
konsekwentnie rozwija się w stronę 
ułatwiania użytkownikom pracy. 
analityka zmierza do upraszcza-
nia i przyspieszania pracy z danymi. 
technologia może być złożona, kom-
petencje analityków bardzo wysokie, 
ale ostateczny produkt, pozwalający 
na podejmowanie decyzji –  prosty 
i szybki w użyciu.

Analityka praktyczna: które narzędzia wybrać?
Kwintesencją analityki nie jest już zbieranie danych, ale ich 
wykorzystanie. Rozwój narzędzi i ich dostępność, choćby 
w kontekście kosztów, sprawiły, że niemal każda firma może 
uzyskać pełne dane, które będą poprawne i użyteczne do 
podejmowania decyzji.

digital analytics business 
manager, Bluerank

Karolina Lejman
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Dwa niezbędne elementy ochrony 
ubezpieczeniowej lekarza to: po-
lisa oC, która zapewni rekompen-
satę szkód wyrządzonych pacjentom, 
oraz ubezpieczenie ochrony prawnej, 
dzięki któremu można liczyć na po-
radę prawną oraz pokrycie kosztów 
sporów sądowych. 

Gdy lekarz wyrządzi szkodę 
wiele ośrodków badawczych i  na-
ukowych na świecie prowadzi analizę 
przyczyn i rodzajów błędów medycz-
nych. wśród często wymienianych 
przyczyn błędów medycznych po-
jawiają się komplikacje i  problemy 
techniczne w  trakcie zabiegów chi-
rurgicznych, ale też problemy zwią-
zane z  niewystarczającą wiedzą, 
niepewność w  zakresie wykonywa-
nych procedur, błędnie zdefinio-
wany zakres odpowiedzialności,  zła 
komunikacja, zbyt wysoka lub niska 
autonomia, słaba akceptacja zmian, 
problemy logistyczne, mnogość za-
dań o niskich priorytetach, przepra-
cowanie1. Bez względu na przyczynę 
czy rodzaj błędu, skutkuje on odpo-
wiedzialnością cywilną. Kto ponosi 
tą odpowiedzialność? Może pono-
sić ją placówka medyczna, w której 
doszło do błędu, ale może też w ca-
łości ponosić ją lekarz, który dopu-
ścił się błędu. szczególnie narażeni 
na konsekwencje finansowe są le-
karze posiadający praktykę lekarską 
– ponoszą oni pełną odpowiedzial-
ność za szkody, które wyrządzili. Błąd 
w diagnozie boreliozy, zaszycie chu-
sty chirurgicznej w brzuchu pacjenta, 
nierozpoznanie nowotworu – każdy 
lekarz zdaje sobie sprawę z tego, że 
nie jest nieomylny. Jedynym pew-
nym i skutecznym zabezpieczeniem 
przed finansowymi konsekwencjami 
błędów medycznych, zdarzeń niepo-
żądanych i szkód w mieniu pacjenta 
jest polisa oC. Lekarze prowadzący 
praktykę lekarską muszą posiadać 
polisę obowiązkową z  zakresem re-
gulowanym przepisami prawa. Jest 
to jednak zakres minimalny i każdy 
lekarz powinien sobie zadać pyta-
nie, czy taka ochrona jest dla niego 
wystarczająca. ochronę ubezpiecze-
niową można rozszerzyć kupując 
dodatkowe ubezpieczenie oC. Po-
lisa odpowiedzialności cywilnej za-
pewnia ochronę przed finansowymi 
skutkami szkód powstałych w trak-
cie wykonywania pracy. w zależno-
ści od charakteru pracy lekarza, jego 
specjalizacji oraz indywidualnych po-
trzeb, można podnieść sumę ubez-

pieczenia do kwoty nawet 200 tys. 
euro na jedno zdarzenie. Dodatkowa 
ochrona zadziała przykładowo w sy-
tuacji, kiedy lekarz będzie udzielał 
pierwszej pomocy poza swoim miej-
scem pracy i przypadkiem wyrządzi 
przy tym szkodę. gdy zajmuje się za-
biegami z zakresu medycyny estetycz-
nej, może wykupić specjalną klauzulę 
rozszerzającą zakres ochrony o szkody 
wyrządzone w tym obszarze, standar-
dowo wyłączone z zakresu ubezpie-
czenia obowiązkowego. wielu lekarzy 
obecnie zabezpiecza się przed coraz 
częściej występującymi roszczeniami 
z tytułu naruszenia praw pacjenta. 

Ochrona prawna
Lekarz ma się znać na medycynie, 
a  nie na prawie, ale spory prawne 
w tym zawodzie nie należą do rzad-
kości. Pacjent nagrał, gdy lekarz 
na niego krzyczał w gabinecie i  le-
karz obawia się o  konsekwencje. 
osoba pozostająca pod opieką chi-
rurga zmarła i lekarz nie wie, czy bę-
dzie musiał w  sądzie wystąpić jako 
świadek. Pacjent zarzuca lekarzowi 
nieprawidłowe leczenie. w  takich 
przypadkach nieoceniona jest pomoc 
prawnika. Ubezpieczenie ochrony 
prawnej pozwala na zabezpieczenie 
się przed wysokimi kosztami szeroko 
rozumianych usług prawnych, które 
musiałby ponieść lekarz w związku 
z  prowadzeniem sporu prawnego. 
Koszty związane ze sporami mogą 
być wysokie. Lekarz soR nie usta-
lił przyczyn infekcji i nie zalecił przy-
jęcia pacjenta do szpitala. Pacjent 
zmarł z powodu powikłań po grypie, 
a koszty w sprawie karnej w ii instan-
cjach wyniosły ponad 25 tys. zł. Le-
karz dyżurny ambulatorium nocnej 
i Świątecznej opieki zdrowotnej zo-
stał oskarżony o  narażenie na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu w związku z wystąpieniem 
powikłań ostrego zespołu wieńco-
wego spowodowanych niedochowa-
niem należytej i właściwej ostrożności 
i staranności przy ocenie stanu zdro-
wia pacjenta. w toku postępowania 
ustalono, że nie wykonano badań 
m.in. eKg, badania krwi i markerów 
uszkodzenia serca i uznano lekarza za 
winnego. Koszty obrony wyniosły 
ponad 5 tys. zł.

Dobre ubezpieczenie ochrony praw-
nej powinno pokrywać wydatki na 
adwokata lub radcę prawnego, koszty 
sądowe, koszty strony przeciwnej, 
postępowania egzekucyjnego, w po-
stępowaniu przed organami admini-
stracji państwowej i  samorządowej, 
poręczenia majątkowego (tzw. kau-
cji), sądu polubownego oraz opinii 

biegłych. wydatki te mogą sięgnąć 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dla le-
karza przydatne będzie także wsparcie 
prawnika w  postępowaniu pozasą-
dowym, w tym mediacyjnym, oraz 
przed sądem dyscyplinarnym, a także 
w razie sporów z nfz i zUs. Polisa 
ta nie tylko uchroni przed ponoszenie 
wydatków sądowych, ale też zastąpi 
zgłaszanie się z każdym problemem 
po poradę do kancelarii prawnej, 
co jest rozwiązaniem kosztownym. 
Ubezpieczenie ochrony prawnej za-
pewnia pokrycie kosztów m.in. ob-
sługi prawnej, kosztów sądowych, 
poręczenia majątkowego, tłumacze-
nia dokumentów, opinii biegłych 
oraz szybką pomoc prawną dla osób 

wykonujących zawód medyczny. 
gwarantuje ono nie tylko ochronę 
w razie sporów związanych z wyko-
nywanym zawodem, ale także proble-
mów prawnych w życiu prywatnym, 
np. z nieruchomościami czy pojaz-
dem. Można też rozszerzyć ubezpie-
czenie o ochronę prawną małżonka 
i dzieci w sprawach odszkodowaw-
czych, karnych i zobowiązań umow-
nych. telefoniczna asysta prawna 
zapewnia szybką i  fachową pomoc 
w przypadku wystąpienia problemu 
prawnego 24 h na dobę 7 dni w ty-
godniu. to taka recepta na bieżące 
problemy. Lekarz otrzymuje konsul-
tację prawną udzieloną na piśmie, do 
tego wzory umów, pism procesowych 
i teksty aktów prawnych, uzyskuje in-
formację o  procedurach sądowych 
i kosztach prowadzenia sporów, może 
poprosić o weryfikację posiadanych 
dokumentów. Ciekawym rozwiąza-
niem jest też wideo-porada prawna 
oraz możliwość skorzystania z reko-
mendowanych przez ubezpieczyciela 

kancelarii prawnych specjalizujących 
się w określonej tematyce.

Gdy lekarz jest na kontrakcie
w  sytuacji gdy lekarz prowadzi 
własną praktykę, jednoosobową 
działalność gospodarczą lub jest za-
trudniony na kontrakcie warto, żeby 
posiadał ubezpieczenie na wypadek 
czasowej niezdolności do pracy, reali-
zowane w formie świadczenia finan-
sowego za każdy dzień zwolnienia 
lekarskiego. Dzięki temu reduku-
jemy ryzyko znaczącej utraty przy-
chodów w sytuacji, gdy nie jesteśmy 
w  stanie realizować świadczeń me-
dycznych z uwagi na dłuższą chorobę 
lub nieszczęśliwy wypadek. Świad-

czenie chorobowe wypłacane przez 
zUs z reguły nie zapewnia pokrycia 
bieżących wydatków i  zobowiązań. 
Ubezpieczenie gwarantuje w takich 
sytuacjach dodatkowe środki finan-
sowe w wysokości do 300 zł dzien-
nie, czyli do 9 000 zł miesięcznie. 

Jakie inne ubezpieczenia 
warto mieć? 
osoby pracujące w zawodzie medycz-
nym są narażone na przypadkowe 
zakłucia, czy kontakt z materiałem 
zakaźnym, co grozi zakażeniem wi-
rusem HiV lub wzw. Powinni oni 
pomyśleć o  specjalistycznym ubez-
pieczeniu umożliwiającym szyb-
kie sfinansowanie koniecznych 
badań oraz wypłatę świadczenia fi-
nansowego w przypadku zakażenia. 
Ubezpieczenie można dodatkowo 
rozszerzyć o  klauzulę na wypadek 
agresji pacjenta. w przypadku czę-
stych podróży zagranicznych zwią-
zanych z  wykonywaniem pracy 
zawodowej czy też w celach wypo-

czynkowych, opłaca się posiadać 
także ubezpieczenie kosztów lecze-
nia za granicą. Prowadząc własny ga-
binet warto zadbać o ubezpieczenie 
sprzętu medycznego, nieruchomo-
ści i całego majątku firmy na wypa-
dek zdarzeń losowych. Decydując się 
na taką polisę trzeba mieć na uwadze 
to, że dobra polisa majątku firmy to 
taka, która umożliwia maksymalne 
dostosowanie zakresu ochrony do 
profilu działalności przedsiębiorstwa 
i która bierze pod uwagę jego indy-
widualne potrzeby, specyfikę dzia-
łalności oraz wielkość. Każdy lekarz 
powinien indywidualnie podejść 
do kwestii ubezpieczeń i  dostoso-
wać je do swoich potrzeb biorąc pod 

uwagę specjalizację, formę zatrudnie-
nia i specyfikę pracy. Poza obowiąz-
kowym ubezpieczeniem dla lekarzy, 
które musi być zgodne z rozporzą-
dzeniem Ministra finansów, ist-
nieje wiele dodatkowych opcji 
ochrony, które zapewnią komplek-
sowe zabezpieczenie w przypadku 
m.in. roszczeń pacjenta, niezdol-
ności do pracy, częstych podroży, 
pracy na kontrakcie, następstw 
nieszczęśliwych wypadków, zakaże-
nia HiV lub wzw. obowiązkowe 
ubezpieczenie oC zdefiniowane 
w  rozporządzeniu bywa niekiedy 
niewystarczające. Dlatego osoby 
wykonujące specjalizacje o  pod-
wyższonym ryzyku, na przykład 
anestezjolodzy czy medycy wykonu-
jący zabiegi chirurgiczne, powinni 
rozważyć wyższe sumy gwarancyjne 
oraz szerszy zakres zapewniony w ra-
mach dobrowolnej polisy oC. Kom-
pleksowa ochrona zapewnia bowiem 
spokój pozwalając skupić się na pracy 
i radości z jej wykonywania. 

Ubezpieczony lekarz to bezpieczny pacjent 
Zawód lekarza wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale 
też z ryzykiem wyrządzenia szkody na zdrowiu pacjenta. Poza 
koniecznością naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia 
pacjentowi lub jego rodzinie, w pracy lekarza może pojawić 
się wiele problemów prawnych, którym musi on stawić czoła. 
Dobra polisa ubezpieczeniowa może te wszystkie ryzyka 
i problemy znacząco zredukować.

dyrektor biura ubezpieczeń medycznych 
i OC, TU INTER Polska 

Andrzej Twardowski
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REKLAMA

Grunt to spójna baza danych HR
Analiza big data w organizacji po-
zwala wykorzystać dane na temat 
pracowników do badania kluczo-

wych procesów w  przedsiębior-
stwie np. rezerw urlopowych – złe 
zarządzanie rezerwami może do-
prowadzić do strat wielkości kilku-
dziesięciu mln USD. Często jednak 
procesy HRowe w  dużych orga-
nizacjach obsługiwane są przez 
kilka (zazwyczaj od 3  do 5) syste-
mów i w każdym z nich tworzone 
są osobne bazy danych. W takiej sy-
tuacji bardzo trudne jest zebranie 
wszystkich potrzebnych informa-
cji w  jednym miejscu w  celu dal-
szej analizy. Firmy, które znajdują 
się w  takiej sytuacji powinny po-
myśleć o jak najszybszej wymianie 

swojego systemu IT na taki, który 
będzie w stanie pomieścić wszyst-
kie dane w jednej bazie, ustandary-
zować je i umożliwić ich dokładną 
analizę. Brak wdrożenia takich roz-
wiązań może doprowadzić do po-
ważnych błędów w  zarządzaniu. 
Dokładne uzupełnienie i ustanda-
ryzowanie bazy danych to także 
forma dobrego przygotowania or-
ganizacji pod kątem zmieniają-
cych się przepisów i wchodzącego 
w życie w 2018 roku rozporządzenia 
RODO. Więcej o RODO tutaj: https://
goodpoint.blog/pobierz-dar-
mowy-e-book-rodo-krok-kroku/ 

Analiza kompetencji 
i polityka szkoleniowa
Baza danych systemu HR to rów-
nież ogromne źródło wiedzy na 
temat kompetencji pracowni-
ków. Działy HR, na podstawie ana-
lizy kompetencji pracowników 
mogą efektywnie planować pro-
cesy szkoleniowe oraz badać, czy 
wiedza pozyskana na kursach 
wpływa na poprawę jakości pracy 
osób, które w  nich uczestniczyły. 

Rozbudowane systemy do ob-
sługi procesów HRowych umoż-
liwiają także zestawienie danych 
dotyczących kompetencji, umie-
jętności i doświadczenia pracow-
ników z danymi na temat realizacji 
celów spółki. Taka analiza możliwa 
jest na przestrzeni lat i pokazuje, 
przy jakim optymalnym poziomie 
kompetencji pracowników spółka 
osiąga najlepsze wyniki.

Analiza czynników 
motywacyjnych
Badanie efektywności programów 
motywacyjnych może wykazać, że 
wprowadzenie benefitu za 50 zł dla 
pracownika nie wpływa na zmniej-
szenie fluktuacji czy wzrost jego 
zaangażowania. Systemy takie jak 
np. Teta HR autorstwa Unit4 Polska 
udostępniają pracownikom raport 
całkowitych korzyści, który jest ze-
stawieniem wszystkich kosztów, 
jakie generuje dany pracownik (za-
wiera między innymi: wartość pa-
kietu benefitów, koszt samochodu 
służbowego, wartość programów 
szkoleniowych). To cenna informa-

cja zarówno dla pracownika jak 
i pracodawcy.

Analiza fluktuacji
Nowoczesne systemy HR, takie jak 
Teta HR autorstwa Unit4 Polska, 
pozwalają zderzać ze sobą infor-
macje na temat podwyżek, zmian 
stanowisk, zmian stawek zaszere-
gowania, z poziomem odejść i za-
trudnieniem. Analizy mogą być 
wykonywane na przestrzeni np. 25 
lat i  pozwalają dokładnie zbadać 
proces fluktuacji i zapobiec ewen-
tualnym problemom związanym 
z  niedoborem utalentowanych 
pracowników. 
Dzięki analizom Big Data w  sys-
temach HR firma może poprawić 
swoją efektywność. Więcej na te-
mat zarządzania efektywnością 
można przeczytać na blogu Good 
Point: https://goodpoint.blog 
Przypisy:
1. Frizzo-Barker J., Chow-White P.A, Moza-
fari M., (2016), An empirical study of the rise 
of big data in business scholarship, „Inter-
national Journal of Information Manage-
ment”, Vol. 36.

Jak analiza Big Data wpływa na skuteczne 
zarządzanie firmą?
Wyniki badania1 opublikowanego w 2016 roku 
w międzynarodowym czasopiśmie International Journal 
of Information Management pokazują, jak ważne jest 
zastosowanie rozwiązań Big Data w biznesie. Najwięcej, bo 
aż 37 proc. procesów związanych z przetwarzaniem i analizą 
Big Data, wykonywanych jest w środowisku biznesowym. Jak 
się jednak często okazuje, wiele organizacji nie jest w stanie 
przeprowadzić wszystkich kluczowych analiz, ponieważ 
dane pracowników są rozproszone i niekompatybilne ze 
sobą. Jak temu zaradzić? O jakie kluczowe analizy chodzi? 
Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym 
artykule.

HR Senior Presales Consultant 
w Unit4 Polska

Krzysztof Sołowski
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fundusze venture capital zapoznają 
się rocznie z setkami projektów, jed-
nak po ich analizie do dalszych roz-
mów zapraszani są tylko nieliczni 
pomysłodawcy. zwykle pierwszy 
kontakt odbywa się drogą mailową. 
firmy zgłaszają projekt dołączając 
opis swojej działalności tzw. teaser in-
westycyjny, który ma za zadanie skło-
nić inwestora do podjęcia dalszych 
rozmów. teaser inwestycyjny powi-
nien być możliwie jak najkrótszy, tak 
aby nie zniechęcić inwestora do za-
poznania się z  jego treścią. Dobrze, 
gdy nie zawiera długich i  skompli-
kowanych opisów. zadaniem teasera 
jest zaciekawienie inwestora, dla-
tego na tym etapie lepiej zrezygno-
wać z przedstawiania szczegółów, na 

które przyjdzie czas w kolejnych eta-
pach procesu inwestycyjnego. 

Opis produktu/usługi
teaser inwestycyjny powinien za-
wierać przede wszystkim informację 
co stanowi podstawę działalności 
firmy, czyli na czym polega ofero-
wany produkt lub usługa. ważne 
jest przede wszystkim to, jakie po-
trzeby zaspokaja, jakie problemy 
rozwiązuje, a  także na jakim jest 
etapie rozwoju. istotne są rów-
nież informacje na temat przewagi 
konkurencyjnej, czyli czym wyróż-
nia się przedsiębiorstwo na tle in-
nych firm. Jeśli firma istnieje na 
rynku dłuższy czas, warto przybli-
żyć także jej historię oraz najwięk-
sze osiągnięcia. 

Wielkość rynku, bariery 
wejścia na rynek
w teaserze inwestycyjnym nie po-
winno zabraknąć również infor-

macji na temat wielkości rynku 
i barier wejścia na rynek. w tym 
miejscu należy krótko przedsta-
wić, jak wygląda rynek na którym 
działa przedsiębiorstwo. zazwyczaj 
dla inwestora jest to jedna z waż-
niejszych informacji. firmy dzia-
łające na atrakcyjnym rynku mają 
większe szanse na to, że ich pro-
jekt odniesie sukces. Dla inwestora 
zwiększa to prawdopodobieństwo, 
że będzie mógł wyjść z  inwestycji 
z zyskiem. istotne są również infor-
macje odnośnie barier wejścia na 
rynek przez inne podmioty. 

Opis modelu biznesowego 
w przypadku opisu modelu biz-
nesowego należy pokazać inwesto-
rowi, w  jaki sposób firma będzie 
generowała przychody. Przedsię-
biorcy powinni przedstawić po-
krótce opis docelowych odbiorców, 
jakimi kanałami dystrybucji firma 
dotrze do klientów, strategię mar-
ketingową oraz jakie zasoby będą 
jej potrzebne.

Opis konkurencji
Kolejną z  istotnych kwestii jest 
również opis konkurencji przedsię-
biorstwa. Przedstawienie w  tease-
rze konkurencji, to informacja dla 
inwestora, że przedsiębiorcy znają 

swoje otoczenie. Dzięki czemu 
będą mogli sprawniej działać, re-
agować na zmiany czy zrezygnować 
z podjętych kroków. warto przed-
stawić liczbę firm, które stanowią 
konkurencję, ich słabe i  mocne 
strony czy pozycję na rynku.

Podstawowe dane finansowe
w  teaserze inwestycyjnym nie 
może zabraknąć również pod-
stawowych danych finansowych 
firmy. teaser powinien zawierać 
zarówno historyczne dane finan-
sowe przedsiębiorstwa, jeżeli jest 
to już istniejący podmiot, jak rów-
nież prognozy na najbliższe dwa-
-trzy lata. na tym etapie powinny 
to być tylko wybrane dane w skró-
conej formie. Dla inwestora naj-
bardziej istotne są informacje 
odnośnie wysokości przychodów, 
marży oraz zysku. 
Kwota poszukiwana od inwestora 
ważnym elementem teasera jest 
także wskazanie kwoty, którą 
przedsiębiorca będzie chciał uzy-
skać od inwestora oraz informacje 
na co chcę ją przeznaczyć. zespół 
zarządzający projektem powinien 
określić, jakie są potrzeby inwe-
stycyjne firmy. inwestora intere-
suje przede wszystkim to, na jaki 
cel zostaną przeznaczone środki fi-

nansowe oraz jaka jest propono-
wana wycena firmy.

Zespół – doświadczenie oraz 
kluczowe kompetencje
większość inwestorów wyznaje za-
sadę, że inwestuje w ludzi a nie w pro-
dukt czy usługę, dlatego w teaserze nie 
może zabraknąć informacji na temat 
zespołu zarządzającego projektem. 
warto podać informacje odnośnie 
doświadczenia osób zarządzających, 
ponieważ kompetentny zespół jest 
dla funduszu kluczowym kryterium 
przy podejmowaniu decyzji o zaan-
gażowaniu się w  konkretne przed-
sięwzięcie. opis powinien być krótki 
i  zawierać podstawowe informacje, 
takie jak: rola danej osoby w projek-
cie, wykształcenie i  dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe.
fundusz spośród otrzymanych te-
aserów inwestycyjnych wybiera naj-
ciekawsze projekty, dlatego warto 
poświęcić czas na dokładne przygo-
towanie takiego dokumentu. od 
niego zależy bowiem czy firma będzie 
miała szansę na pozyskanie cennego 
wsparcia zarówno merytorycznego, 
jak również finansowego, ze strony 
inwestora. należy pamiętać, aby te-
aser był prosty i czytelny, a także na 
bieżąco aktualizowany przed wysyłką 
do kolejnych inwestorów. 

Zainteresować inwestora
Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać wsparcie ze strony 
funduszu venture capital, w pierwszej kolejności muszą 
zgłosić swój projekt. W tym celu przesyłają do funduszu 
teaser inwestycyjny. Głównym celem takiego dokumentu 
jest skłonienie potencjalnego inwestora do zaproszenia 
na spotkanie, podczas którego pomysłodawcy będą mogli 
osobiście przekonać go do swojego przedsięwzięcia. 
Podpowiadamy, jak przygotować taki dokument.

dyrektor inwestycyjny 
z Podlaskiego Funduszu 

Kapitałowego

Krystyna Kalinowska

osoby biegłe w  zarządzaniu finan-
sami zawsze były cenione na rynku. 
Jednak nigdy w historii ich przygoto-
wanie do pełnienia zawodów związa-
nych z rachunkowością nie było tak 
dużym wyzwaniem zarówno dla sa-
mych uczelni, jak i  dla studentów. 
Dzisiaj od finansistów oczekuje się, 
by byli bardziej managerami i dorad-
cami niż tylko księgowymi. Co wię-
cej, Polskę możemy przyrównać dziś 
do krajów anglosaskich, gdzie  za-
wody związane z  rachunkowością 
zyskują pozycję zawodu zaufania pu-
blicznego. to wymaga na wszystkich 
–  stowarzyszeniach profesjonali-

stów, uczelniach oraz oczywiście sa-
mych specjalistach – przywiązywania 
większej uwagi do jakości kształcenia 
i etyki zawodowej. 
Podobne wnioski płyną z  Między-
narodowej Konferencji naukowej 
„sprawozdawczość i Rewizja finan-
sowa – wyzwania i szanse nauki i dy-
daktyki rachunkowości”, która odbyła 
się pod koniec września na Uniwer-
sytecie ekonomicznym w Krakowie. 
Jej  uczestnicy wskazywali także, że 
aby sprostać nowym wymaganiom 
polskie uczelnie dostosowują się do 
światowych standardów między in-
nymi dzięki współpracy z międzyna-
rodowymi organizacjami branżowymi 
jak np. Chartered institute of Mana-
gement accountants.

IV rewolucja przemysłowa i nowe 
kompetencje managerów
iV rewolucja przemysłowa już dzisiaj 
ma ogromny wpływ na rynek pracy. 
Przygotowany przez world economic 
forum raport „The future of Jobs” 
wskazuje, jak na przestrzeni zaledwie 

5 lat zmieni się profil najbardziej po-
żądanych kompetencji pracowników. 
Już w 2020 znacznie wzrośnie rola np. 
inteligencji emocjonalnej czy elastycz-
ności poznawczej pracowników. to 
umiejętności typowo miękkie i – na 
co warto zwrócić uwagę –  typowo 
ludzkie, raczej poza dostępnością 
sztucznej inteligencji, przynajmniej 
jak na razie. to pokazuje, w  jakim 
kierunku powinni rozwijać się mana-
gerowie w różnych zawodach, w tym 
także finansiści. 
wyjście poza dotychczasowe ramy 
kompetencyjne i wejście w rolę ma-
nagera w przypadku finansistów na-
biera jeszcze większego znaczenia, 
gdy spojrzymy na rosnącą rolę spra-
wozdawczości przedsiębiorstw, na 
co także zwracali uwagę uczestnicy 
krakowskiej konferencji. z  jednej 
strony informacje finansowe po-
dawane w  sprawozdaniach finan-
sowych są jednym z  kluczowych 
źródeł wykorzystywanych do  po-
dejmowania decyzji na rynkach 
kapitałowych. z  drugiej, nowym 
wyzwaniem jest wejście w życie zno-
welizowanej ustawy o  rachunko-
wości, która nakłada na niektóre 
jednostki dodatkowo obowiązki 
i  zasady raportowania danych nie-
finansowych zgodnie z postanowie-
niami unijnej dyrektywy 2014/95/
Ue z  22.10.2014  r.  te dodatkowe 
sprawozdania będą w  wielu przy-
padkach podlegały właśnie pracow-
nikom działów finansowych.

aby sprostać coraz bardziej  złożo-
nym wyzwaniom zawodowym, fi-
nansiści muszą sięgnąć po nowe 
technologie. Jak pokazuje raport 
CiMa „agile finance Revealed” 
aż  83  proc. finansistów uważa au-
tomatyzację i  robotyzację za pozy-
tywne zjawiska, które przyspieszą ich 
pracę i zwiększą efektywność. z ko-
lei 51 proc. finansistów jest skłonnych 
do wprowadzania pełnego zarządza-
nia wydajnością w oparciu o tzw. roz-
wiązania w chmurze, z kolej 44 proc. 
gotowych jest wykorzystywać tech-
nologie przyszłości takie jak np. ro-
botyzacja. wiodące polskie uczelnie 
ekonomiczne, jak szkoła główna 

Handlowa w warszawie, akademia 
Leona Koźmińskiego, Uniwersytet 
ekonomiczny w  Krakowie, wro-
cławiu, Poznaniu czy Katowicach 
oferują zaawansowane programy pro-
fesjonalnego kształcenia, uwzględ-
niające zmiany technologiczne, jakie 
następują w zawodach. to pozwala 
pozytywnie patrzeć na przyszłość 
polskiego rynku, szczególnie w ob-
liczu rosnącego popytu na specjali-
stów w sektorze nowoczesnych usług 
dla biznesu, w którym Polska jest re-
gionalnym liderem. wybór kariery 
w finansach staje się więc coraz cie-
kawszym wyzwaniem, daje też coraz 
więcej możliwości. 

Finansiści jutra dziś
Zmiany na rynku pracy i edukacji przyspieszają coraz 
bardziej. 25 lat temu internet był nowinką technologiczną, 
10 lat temu świat zaczęły zmieniać media społecznościowe. 
Dzisiaj kolejną „rewolucją” jest postępująca automatyzacja, 
która stanie się naturalną częścią pracy w wielu zawodach, 
a jednym z największych beneficjentów technologii opartej 
na komputeryzacji będą finansiści. Ci finansiści, którzy 
zdobędą wykształcenie odpowiadające na potrzeby nowego 
rynku pracy. Symboliczną datą może być rok 2020.

Top 10 kompetencji na rynku pracy według World Economic Forum 
na czerwono zostały zaznaczone kompetencje, które do 2020 przestaną być 
kluczowymi na rynku pracy. na zielono zostały zaznaczone kompetencje, które 
w 2020 roku będą jednymi z kluczowych i które w 2015 roku nie były uzna-
wane za najważniejsze.

2015 2020

1. Umiejętność kompleksowego 
rozwiązywania problemów

1. Umiejętność kompleksowego 
rozwiązywania problemów

2. Umiejętność koordynacji pracy z innymi 2. Krytyczne myślenie

3. Zarządzanie ludźmi 3. Kreatywność

4. Krytyczne myślenie 4. Zarządzanie ludźmi

5. Negocjacje 5. Umiejętność koordynacji pracy z innymi

6. Kontrola jakości 6. Inteligencja emocjonalna

7. Orientacja usługowa 7. Umiejętność oceny i podejmowania decyzji

8. Umiejętność oceny i podejmowania decyzji 8. Orientacja usługowa

9. Aktywne słuchanie 9. Negocjacje

10. Kreatywność 10. Elastyczność poznawcza
szef CIMA  

w Europie Środkowo-Wschodniej

Jakub Bejnarowicz
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głównie dlatego, że pomaga zapanować nad 
kosztami. nie zawsze chodzi o oszczędno-
ści. Czasem kluczową wartością wynikającą 
z wdrożenia systemów jest transparentność po-
wstawania kosztów i zidentyfikowanie miejsc, 
w których są generowane – od działu przez 
konkretne osoby. w ten sposób łatwiej za-
planować budżety i zwiększyć lub zmniej-
szyć środki w konkretnych punktach. systemy 
wpływają też na bezpieczeństwo informa-
cji, chociażby poprzez funkcję druku podą-
żającego. Żeby ją uruchomić, trzeba fizycznie 
zautoryzować wydruk – poprzez użycie kodu 
Pin lub karty. w efekcie jest on od rzu odbie-
rany przez osobę, która go dokonała. Podobnie 
w przypadku skanowania. autoryzacja takiego 
procesu od razu wskazuje konkretne miejsca 
sieciowe danego użytkownika. to wyklucza ry-
zyko pomylenia adresu mailowego czy folderu, 
do którego ma zostać przesłany skan. w ten 
sposób łatwiej panować nad obiegiem doku-
mentów – zarówno cyfrowych, jak i w formie 
papierowej. z reguły jednak klient, decydu-
jąc się na wdrożenie takiego systemu, zdaje so-
bie sprawę, że jedną z ważniejszych korzyści 
jest wzrost bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo da-
nych zgromadzonych na dokumencie papiero-
wym i elektronicznym – poprzez rozpoznanie 
konkretnego użytkownika i miejsca siecio-
wego, jest jedną z ważniejszych zalet systemów 
MPs. istotne jest też zwiększenie przejrzystości 
miejsc powstawania kosztów, z dokładnością 
do konkretnej osoby. to pozwala ograniczać 
budżety – po ich przekroczeniu użytkownik 
nie będzie mógł drukować – lub je zwiększać, 
kiedy zachodzi taka potrzeba. Rośnie również 
efektywność pracy. Pracownicy nie są przywią-
zani do konkretnych urządzeń i mogą druko-

wać w dowolnym miejscu w biurze. ale ma 
to sens jedynie wtedy, kiedy funkcja druko-
wania jest scentralizowana, a jedno urządze-
nie przypada na większą liczbę osób. Często 
jednak potencjalnych klientów odstrasza wy-

sokość inwestycji i brak zrozumienia szerszej 
koncepcji MPs. Rozwiązanie ma sens jedynie 
wtedy, kiedy możliwe jest przeorganizowanie 
całego środowiska drukowania. osoby niewy-
edukowane pod kątem tej usługi obawiają się, 

czy faktycznie zadziała. Klienci często  boją się 
również, że na skutek awarii systemu dojdzie 
do paraliżu całego biura. Może się tak zdarzyć, 
kiedy za wdrożenie odpowiadają firmy bez do-
świadczenia i odpowiednich kompetencji. 

menadżer ds. rozwoju biznesu 
Channel MPS

Maciej Amanowicz

MPS i bezpieczeństwo
W przypadku grup klientów, które 
decydują się na rozwiązania MPS, 
z pewnością najważniejszym 
kryterium jest wielkość, a nie 
branża, w jakiej działają. Mowa 
o firmach, które posiadają 
większą liczbę urządzeń w jednej 
lokalizacji i jednocześnie większą 
liczbę grup użytkowników 
korzystających wspólnie z tych 
urządzeń. Jedno jest pewne 
– rynek nasyca się coraz bardziej 
i inwestowanie w takie systemy 
stanie się niedługo standardem. 

Czasem kluczową wartością 
wynikającą z wdrożenia 
systemów jest transparentność 
powstawania kosztów 
i zidentyfikowanie miejsc, 
w których są generowane 
– od działu przez konkretne 
osoby. W ten sposób łatwiej 
zaplanować budżety i zwiększyć 
lub zmniejszyć środki 
w konkretnych punktach. 

Oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania biznesem kupuje się najczę-
ściej na dwa sposoby: jako usługę w tzw. 
chmurze (abonament) lub w sposób tra-
dycyjny, jako zakup licencji. W tym dru-
gim przypadku program instalowany jest 
na własnym serwerze/komputerze użyt-
kownika. Model chmurowy zakładający 
korzystanie z oprogramowania zainstalo-
wanego na serwerach dostawców staje 
się coraz popularniejszy. 

Według raportu firmy Commvault z apli-
kacji chmurowych korzysta już 18  proc. 
polskich firm, najczęściej w formule So-
ftware as a  Service (SaaS, oprogramo-
wanie jako usługa). Model SaaS według 
IDC stanowi 66 proc. zakupów rozwiązań 
w chmurze. 

Jak podaje raport Cisco z 2016 roku do-
tyczący globalnego rynku chmury, orga-
nizacje najbardziej zaawansowane pod 
względem wykorzystania chmury osią-
gają korzyści rzędu średnio 3  milionów 
dolarów w  dodatkowych przychodach 
i  1 miliona dolarów w zaoszczędzonych 
kosztach na jedną aplikację chmurową 
rocznie.

Wiele firm wciąż jednak żywi obawy 
związane z przechowywaniem danych na 
serwerach dostawców, choć gwarantują 
one bardzo wysoki stopień bezpieczeń-
stwa. Niekiedy przeniesienie do chmury 
po prostu nie może być rozważane ze 
względu na używane technologie, gdy 
np. firma użytkuje zakupiony wiele lat 
temu system, obsługujący jedynie pod-
stawowe funkcje biznesowe. 

Oprogramowanie hybrydowe 
zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę
Najlepszym rozwiązaniem dla osób 
obawiających się o  bezpieczeństwo fir-
mowych danych jest oprogramowanie 
hybrydowe. Jest to mieszane środowisko 
IT, w  którym część zasobów cyfrowych 
pozostaje na własnym serwerze, a część 

(mniej krytycznych) danych oraz backup 
utrzymywane są w chmurze. Hybryda łą-
czy interesy klientów podchodzących do 
modelu cloud computing z pewnym dy-
stansem, a  jednocześnie doceniających 
jego korzyści i  potencjał. Według firmy 
Gartner już w 2017 roku 50 proc. przedsię-
biorstw używało środowisk mieszanych, 
czyli chmury hybrydowej. –  Stopniowe 
przechodzenie do środowiska cloudo-
wego jest elementem szerszego pro-
cesu, jakim jest transformacja cyfrowa. 
Stanowi duże wyzwanie dla przedsię-
biorstw, jednakże przed tą zmianą nie ma 
ucieczki, na co również wskazuje Gartner 
w swoim raporcie, gdzie prognozuje, że 
w ciągu najbliższych pięciu lat firmy na 
całym świecie tylko w związku z masową 
migracją rozwiązań i procesów bizneso-
wych do chmury wydadzą na IT aż bilion 
dolarów – mówi Karol Flaziński, product 
marketing manager segment Micro & 
Small w firmie Sage.

Popularność środowisk hybrydowych 
spowodowała, że dostawcy zaczęli my-
śleć o połączeniu zalet dwóch środowisk 
w  jednym rozwiązaniu, co pozwala za-
chować równowagę i połączyć oczekiwa-
nia entuzjastów chmury z oczekiwaniami 
klientów nastawionych wobec niej nieuf-
nie. Takim hybrydowym oprogramowa-
niem jest system Sage 50c. Mimo że jest 
od niedawna na rynku, zdobył już uzna-
nie ekspertów IT, czego dowodem jest 
nagroda IT Future Awards w kategorii In-
nowacje Roku 2017. 

Sage 50c działa w  wersji desktopowej, 
a wszystkie usługi online związane z do-
stępem, backupem, analityką oraz zin-
tegrowany z systemem pakiet Microsoft 
Office są dostępne w chmurze. Dzięki in-
tegracji z  Microsoft Office 365 Business 
Premium użytkownicy 50c uzyskują, przy 
użyciu dowolnego urządzenia, dostęp do 
pełnego pakietu internetowych aplikacji 
Microsoft, takich jak: Outlook, Word, Po-
werPoint i Excel. 

Dzięki wygodnym aplikacjom, narzę-
dziom wspomagającym komunikację 
i  stałemu dostępowi do firmowych da-
nych, przedsiębiorca ma lepszy i szybszy 
wgląd we wszystkie informacje, które są 
mu potrzebne w danej chwili do prowa-
dzenia biznesu. Jego praca jest efektyw-
niejsza i skuteczniejsza niż kiedykolwiek. 

Według firmy Gartner 
już w 2017 roku 50 proc. 
przedsiębiorstw 
używało środowisk 
mieszanych, czyli 
chmury hybrydowej. 
– Stopniowe 
przechodzenie 
do środowiska 
cloudowego jest 
elementem szerszego 
procesu, jakim jest 
transformacja cyfrowa. 
Stanowi duże wyzwanie 
dla przedsiębiorstw, 
jednakże przed tą 
zmianą nie ma ucieczki 
– mówi Karol Flaziński, 
Product Marketing 
Manager segment Micro 
& Small w firmie Sage.

Oprogramowanie hybrydowe łączy to 
co najlepsze w chmurze i desktopie
Coraz częściej oprogramowanie 
dla biznesu dostarczane jest 
w modelu chmurowym. Jednak 
nadal są firmy, które mają obawy 
związane z przechowywaniem 
kluczowych danych u zewnętrznego 
dostawcy. W takiej sytuacji najlepiej 
jest skorzystać z rozwiązania 
hybrydowego, optymalizując koszty 
i zapewniając sobie maksimum 
bezpieczeństwa danych. 

Korzyści 2015 2016

Szybszy dostęp 
do infrastruktury

57,00 proc. 62,00 proc.

Większa 
skalowalność

57,00 proc. 68,00 proc.

Większe 
możliwości

51,00 proc. 62,00 proc.

Wyższy 
time-to-market

48,00 proc. 52,00 proc.

Ciągłość biznesu 40,00 proc. 41,00 proc.

Wyższa 
wydajność

40,00 proc. 39,00 proc.

Zasięg 
geograficzny

40,00 proc. 39,00 proc.

OPEX zamiast 
CAPEX

38,00 proc. 39,00 proc.

Oszczędności 39,00 proc. 37,00 proc.

Korzyści z rozwiązań w chmurze

źródło: RightScale 2016: State of the Cloud Report

TEKST PROMOCyJNy
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wśród zalet bankowości mobilnej 
najbardziej doceniane są: łatwość 
użycia (63 proc.), oszczędność czasu 
(59  proc.) oraz bezpieczeństwo 
(51  proc.). istnieją jednak pewne 
zagrożenia, na które warto zwrócić 
uwagę podczas korzystania z usług 
banku na urządzeniu mobilnym. 

Spreparowana sieć Wi-Fi
Jedną z  metod stosowaną przez 
hakerów jest próba przejęcia da-
nych logowania do banku przy 
pomocy spreparowanej sieci wi-
-fi. Podatne na tego typu cybera-
taki są osoby, które logują się do 
publicznie dostępnych punktów 
sieciowych (tzw. hotspotów). Cy-
berprzestępca może z  łatwością 
zabrać swój własny router do gale-
rii handlowej i  stworzyć sieć wi-
-fi, którą dla niepoznaki nazwie 
tak samo jak restaurację, w któ-
rej akurat będzie przebywać po-
tencjalna ofiara. w dodatku może 
przyciągać ogólną dostępnością 
bez konieczności wpisywania lo-
ginu i  hasła. Po połączeniu się 

z taką siecią, a następnie skorzysta-
niu z usług bankowych (w szcze-
gólności z  poziomu przeglądarki 
internetowej zamiast dedykowa-
nej aplikacji), haker mógłby po-
dejrzeć, jakie dane logowania do 
banku zostały wprowadzone przez 
użytkownika. –  najczęściej bez-
pieczeństwo sesji bankowej naru-
szają tzw. ataki man-in-the-middle 
(MitM) –cyberprzestępca stara 
się znaleźć pomiędzy dwiema stro-
nami, które wymieniają informa-
cje, monitoruje przepływ danych 
oraz może wpływać na ich przekaz. 
Korzystając z bankowości interne-
towej, używamy informacji, które 

haker może prze-
chwycić i  wy-

korzystać do 
własnych ce-
lów – w prak-
tyce włamać 
się na nasze 

konto  – mówi 
Karolina Ma-

łagocka, ekspert  
ds. prywatności w F-Secure. 

Przestarzały system operacyjny 
Cyberprzestępcy mogą również 
wykorzystać luki w  starych wer-
sjach systemu, aby przejąć kon-
trolę nad słabo zabezpieczonym 
urządzeniem, co stanowi kolejne 
zagrożenie dla sesji bankowych. 
według raportu gartnera3 opubli-
kowanego w maju 2017 roku z sys-
temu android korzysta 86  proc. 
użytkowników smartfonów na 
świecie. najpopularniejszy mo-
bilny system jest również najczęst-
szym celem ataków hakerskich. 
wynika to w dużej mierze z braku 
masowych, regularnych aktualiza-
cji systemu –  tak jak odbywa się 
to w  przypadku systemu apple 
ios. na kilka miesięcy po premie-
rze wersji androida oreo korzysta 
z  niego zaledwie 0,3  proc. użyt-
kowników4, a  z  wersji poprzed-
niej –  nougat –  niewiele ponad 
20  proc. posiadaczy smartfonów 
z  androidem. według doniesień 
Labu firmy f-secure na przestrzeni 
8  miesięcy (styczeń –  sierpień 
2017) liczba  złośliwego oprogra-
mowania atakująca systemy an-
droid wzrosła o 70 proc.5. 

Nieoficjalna aplikacja bankowa
Cyberprzestępcy wykorzystują rów-
nież niski poziom autoryzacji aplika-
cji w sklepie google’a oraz możliwość 
instalacji oprogramowania z  nie-
zaufanych źródeł. w  październiku 

2017 roku polskie instytucje finan-
sowe przestrzegały przed aplikacją 
do śledzenia kursu kryptowalut, 
która była dostępna do pobra-
nia z  autoryzowanego sklepu. 
Po jej zainstalowaniu wyświe-
tlała się specjalna nakładka uda-
jąca oficjalną aplikację bankową, 
w której użytkownicy byli proszeni 
o wpisanie swoich danych logowa-
nia. tym samym cyberprzestępcy 
otrzymywali dostęp do konta. wi-
rus przejmował również kontrolę 
nad telefonem i  dawał możliwość 
podsłuchiwania połączeń telefo-
nicznych, a  także wysyłania i  od-
czytywania treści sMs-ów (w tym 
wiadomości potwierdzających trans-
akcję z bankiem). – aplikacje ban-
kowe na urządzeniach mobilnych są 
z reguły dobrze chronione, ponieważ 
nie przechowują poufnych danych 
w pamięci podręcznej, a wylogowa-
nie użytkownika następuje już po 
kilku minutach bezczynności. Mogą 
jednak stanowić realne zagrożenie, 
jeżeli przez przypadek użytkownik 
pobierze spreparowaną aplikację, 
która w  praktyce będzie wykra-
dała dane logowania. aby ustrzec 
się od tego typu niebezpieczeństw, 
można skorzystać z  oprogramo-
wania ochrona internetu z  funk-
cją Bezpiecznej Przeglądarki, która 
w momencie logowania się na stronę 
banku blokuje wszystkie inne połą-
czenia i dba o bezpieczeństwo sesji 

– tłumaczy Marek No-
wowiejski, kierow-

nik ds. rozwoju 
usług w sieci 
Plus.

Źródło: https://www.nbp.pl/sys-
templatniczy/obrot_bezgotowkowy/Polacy-
-na-temat-uslug-bankowych_2016.pdf  
Europejskie badanie bankowości cyfrowej 
przeprowadzone na zlecenie Mastercard 
w maju 2017 r. 
https://www.gartner.com/newsroom/
id/3 725 117 
https://developer.android.com/about/dash-
boards/index.html 
https://business.f-secure.com/
android-threats-in-2017

1 https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ob-
rot_bezgotowkowy/Polacy-na-temat-uslug-
-bankowych_2016.pdf
2. Według badania przeprowadzonego 
na zlecenie Mastercard w maju 2017 r. 
Próba obejmowała 11 915 respondentów z 
11 krajów Europy, w tym 1082 ankietowa-
nych z Polski.
3. https://www.gartner.com/newsroom/
id/3725117
4. Dane z 9 listopada 2017 roku: https://
developer.android.com/about/dashboards/
index.html
5. https://business.f-secure.com/
android-threats-in-2017

Bankowość mobilna – chętnie korzystamy, ale czy 
znamy zagrożenia? 
Według badania opublikowanego przez NBP1 na 
początku 2017 roku ponad połowa młodych Polaków 
(w wieku do 24 lat) korzysta z usług bankowych na 
urządzeniach mobilnych. Polacy są w europejskiej 
czołówce pod względem liczby osób korzystających 
z cyfrowych rozwiązań w bankowości – aż 91 proc. 
przynajmniej raz w miesiącu dokonuje transakcji 
finansowych online lub przez aplikację mobilną2. 

Deutsche Bank po raz drugi prze-
prowadził kompleksowe badanie 
polskich przedsiębiorstw. to grupa 
niejednorodna, dlatego –  wzo-
rem ubiegłorocznej edycji raportu 
–  w  większości badanych aspek-
tów zastosowano dodatkowe kry-
terium analizy: skalę działania 
(małe, średnie, i duże firmy) oraz 
zasięg terytorialny (lokalne, regio-
nalne, ogólnopolskie, działające 
w europejskiej i globalnej skali). 
Badanie objęło łącznie reprezen-
tatywną grupę 500 firm, w  tym 
72 proc. małych (do 10 mln euro 
obrotu rocznego), 20,5  proc. 
średnich (do 50  mln euro ob-
rotu rocznego) oraz 7,5 proc. du-
żych (powyżej 50 mln euro obrotu 
rocznego). najczęściej reprezen-
towane były przedsiębiorstwa lo-

kalne (32  proc.) i  ogólnopolskie 
(30 proc.). 14 proc. działa na skalę 
europejską, co dziesiąta – na skalę 
globalną. – Polskie firmy wypraco-
wały umiejętność funkcjonowania 
w  warunkach ciągłej zmienności, 
a wręcz umieją obrócić ją na swoją 
korzyść. wiele z nich mierzy się te-
raz z  nowymi wyzwaniami: suk-
cesji czy konieczności znalezienia 
nowych źródeł wzrostu. nasz cy-
kliczny raport jest próbą odpowie-
dzi na to, czy polski biznes jest na 
te wyzwania przyszłości gotowy 
– mówi Leszek niemycki, wicepre-
zes zarządu Deutsche Bank Polska.

Średnim i dużym łatwiej
zdolność do generowania zy-
sku, zwiększania obrotów czy 
kreślenia ambitnych planów in-

westycji i  ekspansji rośnie wraz 
ze skalą działalności –  to je-
den z  kluczowych wniosków 
z tegorocznej edycji raportu. zde-
cydowana większość firm, które 
wzięły udział w badaniu (61 proc.) 
zadeklarowała, że w  i  połowie 
2017 roku odnotowała zysk (rok 
temu –  64  proc.); wzrost obro-
tów odnotowało 58  proc. firm 
(wzrost z  42  proc.). Uśredniony 
wynik całej badanej grupy nie od-
daje jednak coraz wyraźniejszego 
rozdźwięku w  sposobach, w  jaki 
dobrą koniunkturę wykorzystują 
firmy różnej wielkości. wzrost ob-
rotów w i półroczu 2017 roku za-
deklarowało 100 proc. dużych firm 
(rok temu –  29  proc.), 53  proc. 
średnich (wzrost z 48 proc.) i  je-
dynie 36  proc. małych firm (rok 
temu 43 proc.). Podobne dyspro-
porcje uwidaczniają się coraz moc-
niej w porównaniu firm lokalnych 
(tylko 22  proc. wykazało wyższe 
obroty; rok temu – 42 proc.) i dzia-
łających w skali globalnej (tu odse-
tek firm, które poprawiły sprzedaż 
wzrósł z 49 proc. w 2016 roku do 
67 proc. w 2017 roku). – najnow-
sze badanie pokazuje jeszcze wy-

raźniej niż rok temu, że niestety 
tworzy się coraz większa luka roz-
wojowa pomiędzy małymi i więk-
szymi firmami – komentuje Leszek 
niemycki, wiceprezes zarządu 
Deutsche Bank Polska.
narastająca luka rozwojowa wi-
doczna jest także choćby w  za-
mierzeniach odnośnie wzrostu 
zatrudnienia. nowych pracowni-
ków chce zatrudnić w  najbliższej 
przyszłości co druga średnia firma 
(rok temu 11 proc.) i 38 proc. du-
żych (wzrost z 22 proc.). Dla po-
równania, do rekrutacji przymierza 
się jedynie 22 proc. małych firm. 

Ekspansja? Dlaczego nie?
Raport potwierdza, że polskie 
przedsiębiorstwa nabrały odpor-
ności, zaakceptowały nieprzewi-
dywalność i  zaczynają traktować 
ją jak biznesową szansę. Dowodzi 
tego choćby znacznie większa niż 
rok temu gotowość do ekspansji. 
– w zeszłym roku zaledwie 4 proc. 
firm działających jedynie w Polsce 
myślało o rozszerzeniu skali działa-
nia na inne kraje europy. Dziś takie 
aspiracje ma niemal co trzeci ogól-
nopolski podmiot. Średnio pięcio-

krotnie większa jest także skłonność 
firm lokalnych do rozwoju na skalę 
regionalną, a regionalnych do eks-
pansji na skalę krajową – podkreśla 
Leszek niemycki. 
swoje towary i  usługi eksportuje 
42  proc. badanych firm, głównie 
średnie (60 proc.) i duże (57 proc.). 
27  proc. przedsiębiorstw pla-
nuje w  nadchodzącym roku roz-
szerzyć działalność eksportową 
o nowe rynki. – znacząco wzrosło 
także zainteresowanie dywersyfi-
kacją eksportu –  rok temu sprze-
daż na rynki azjatyckie rozważało 
10 proc. eksporterów, dziś – niemal 
30 proc. Dwukrotnie większa jest 
także chęć rozszerzenia kierunków 
eksportu o afrykę i obie ameryki 
–  zauważa Maciej sus, dyrektor 
Departamentu Klienta Bizneso-
wego, Deutsche Bank Polska.

Czas na inwestycje… 
i innowacje
wyniki badania jednoznacznie 
wskazują, że okres stagnacji w inwe-
stycjach prawdopodobnie mamy już 
za sobą. 41 proc. firm ma plany in-
westycyjne na najbliższe 6 miesięcy. 
największy optymizm inwestycyjny 

Gotowi na wzrost 
Polskie firmy, zwłaszcza średnie i duże, z optymizmem 
patrzą w przyszłość. Nie tylko zaakceptowały już zmienność 
otoczenia, ale chcą obrócić ją na swoją korzyść. Znacząco 
– w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania – zwiększyła 
się gotowość do wzrostu skali działania, także poprzez 
ekspansję zagraniczną. Ambitnym celom sprzyja lepsza niż 
rok wcześniej kondycja finansowa: istotnie wzrósł odsetek 
średnich i dużych firm, które zadeklarowały wypracowanie 
zysku oraz wzrost obrotów. 
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najlepsze produkty dla biznesu
przejawiają przedsiębiorstwa śred-
nie (62 proc.) i duże (57 proc.) oraz 
te, które działają na skalę europej-
ską (87 proc.) i globalną (63 proc.). 
inwestycje większych podmiotów 
powinny w dłuższym terminie dać 
impuls mniejszym firmom – obec-
nie jedynie co trzecia mała firma 
i  co piąta lokalna rozważa inwe-
stycje. Listę celów inwestycyjnych 
otwierają – podobnie jak rok temu 
– wydatki na zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych. taki plan ma 60 proc. 
z grona tych firm, które deklarują 
inwestycje. niestety znacząco spa-
dła skłonność do inwestycji w bada-
nia i rozwój – rok temu ten aspekt 
wskazało 21 proc. badanych pod-
miotów, obecnie tylko niespełna 
14 proc. – to właśnie innowacyj-
ność jest długofalowo najsilniej-
szą dźwignią rozwojową. wiedzą 
to duże firmy – do proinnowacyj-
nych wydatków przymierza się co 
drugi podmiot o obrotach powy-
żej 50 mln euro. na drugiej szali 
są małe przedsiębiorstwa – na in-
westycje w badania i rozwój stawia 
zaledwie 9 proc. z nich – zauważa 
Maciej sus, dyrektor Departa-
mentu Klienta Biznesowego, Deut-
sche Bank Polska.

Mobilizująca konkurencja
Ciekawych wniosków dostarcza 
część badania poświęcona barie-

rom rozwoju. wskazania przed-
siębiorców ułożyły się dokładnie 
w  odwrotnej kolejności niż rok 
temu. obecnie za największą ba-
rierę firmy uznają rosnącą kon-
kurencję (na ten aspekt wskazało 
30 proc. badanych) i czynniki ze-
wnętrzne (20  proc.). Rok temu 
listę przeszkód otwierały utrud-
niony dostęp do finansowania 
(35  proc. wskazań) i  zatory płat-
nicze (26  proc.). w  tegorocznej 
edycji oba te aspekty znalazły się 
na końcu zestawienia. to potwier-
dzenie dobrej koniunktury, ale też 
coraz większej otwartości firm na 
różnorodne rozwiązania finansowe 
służące finansowaniu inwestycji czy 
poprawie płynności. 

Środki własne – najepsze
Koniunktura pozwoliła firmom 
–  zwłaszcza dużym –  zgromadzić 
dość środków obrotowych, by to 
nimi właśnie finansować nowe in-
westycje. w  efekcie w  skali roku 
silnie – z 65 do 85 proc. – wzrósł 
odsetek wskazań na środki własne 
jako optymalne źródło finanso-
wania inwestycji. Kredytem ban-
kowym, podobnie jak rok temu, 
planuje wesprzeć swoje inwesty-
cje 28 proc. przedsiębiorstw. naj-
wyższą skłonność do sięgnięcia 
po kredyt przejawiają małe firmy 
(41  proc.). Rośnie znaczenie le-

asingu – wskazało go 22 proc. ba-
danych firm (rok temu – 16 proc.). 
40 proc. badanych podmiotów nie 
widzi potrzeby pozyskania dodat-
kowego kapitału z  zewnątrz (rok 
temu –  33  proc.). –  finansowa-
nie zewnętrzne wciąż uważane jest 
za rozwiązanie ostateczne, gdy wy-
czerpią się inne możliwości. wy-
daje się, że przedsiębiorstwa, które 
odważyłyby się pójść pod prąd 
i  wsparłyby kredytem inwestycje 
np. w nowe rynki czy automaty-
zację, mogłyby zyskać sporą pre-
mię w stosunku do konkurentów 
– uważa Paweł sienkiewicz, dyrek-
tor Departamentu Produktów Kre-
dytowych, Deutsche Bank Polska. 
Podkreśla przy tym, że zdolność 
kredytową warto budować w do-
brych czasach, traktując wynego-
cjowaną na trakcyjnych warunkach 
linię jako rezerwę na nagłe sytuacje, 
np. przejęcie innego podmiotu.

Lojalny… jak firmowy 
klient banku
Dziewięć na dziesięć firm nie pla-
nuje zmienić swojego banku. – Lo-
jalność klientów firmowych to 
dla instytucji finansowych wiel-
kie zobowiązanie. tworząc pro-
dukty i  budując relacje, musimy 
pamiętać, że jesteśmy dla naszych 
klientów nie tylko dostawcą usług 
finansowych, ale także zaufanym 

partnerem w  rozwoju –  podkre-
śla Maciej sus. Cena nie jest de-
terminującym czynnikiem wyboru 
banku; największe znaczenie mają 
kryteria jakościowe: profesjonalna 
obsługa, wiedza i  doświadcze-
nie –  tegoroczne badanie przy-
niosło umocnienie tej tendencji. 
43 proc. firm korzysta z usług jed-
nego banku. Listę najbardziej po-
pularnych produktów bankowych 
otwierają karta płatnicza, rachunek 
walutowy oraz lokata terminowa. 

Z (lekkim) optymizmem 
w przyszłość
wyniki raportu wskazują na to, że 
przedsiębiorstwa zbudowały solidny 
fundament pod przyszłe wzrosty. Czy 
one nastąpią? – z tegorocznego ba-
dania wyłania się obraz istotnej po-
prawy aktywności firm, większej 
skłonności do wejścia na nowe rynki, 
mniejszych problemów z płynnością 
i braku istotnych barier w dostępie do 
kredytu. widać też pierwsze sygnały 
zwiększenia skłonności do inwe-
stowania –  ocenia arkadiusz Krze-
śniak, główny ekonomista Deutsche 
Bank Polska. według arkadiusza 
Krześniaka w 2018 roku gospodarka 
Polski prawdopodobnie wzrośnie re-
alnie o  3,6  proc., PKB strefy euro 
zwiększy się o 2,0 proc., a niemiec 
– o  1,8 proc. – w przyszłym roku 
firmy staną w obliczu nowych wy-

zwań: dalszy spadek stopy bezrobocia 
sprawi, że większego znaczenia nabie-
rze bariera wzrostu w postaci niedo-
boru pracowników i związana z nim 
konieczność inwestycji w technolo-
gie zmniejszające zależność od do-
stępu do taniej siły roboczej – uważa 
arkadiusz Krześniak. 

Prof. Małgorzata Bombol ze szkoły 
głównej Handlowej w komenta-
rzu do raportu zwraca uwagę na 
to, że w  październiku wskaźnik 
optymizmu firm ankietowanych 
przez Pracodawców RP był naj-
wyższy w 3,5-letniej historii bada-
nia. – w badaniu Deutsche Bank 
optymizm firm widać w  dwóch 
obszarach: inwestycyjnym i  zwią-
zanym z  zatrudnieniem –  mówi 
prof.  Małgorzata Bombol. w  jej 
ocenie jednak ten optymizm cią-
gle jeszcze „walczy” z ostrożnością, 
a wiele badanych firm przyjęło po-
stawę wyczekująco-przeczekującą. 

*Dane zawarte w raporcie pochodzą z ba-
dania Deutsche Bank przeprowadzonego 
przez instytut IBRiS we wrześniu 2017 r. 
Badanie ogólnopolskie, na losowej próbie 
stanowiącej liczebną reprezentację polskich 
przedsiębiorstw, z wyłączeniem mikroprzed-
siębiorstw. Badanie zrealizowane metodą te-
lefonicznych standaryzowanych wywiadów 
kwestionariuszowych wspomaganych kom-
puterowo (CATI)

81  proc. polskich przedsiębior-
ców skarży się, że nie dostaje za-
płaty w  terminie za sprzedane 
towary lub usługi. To wyniki ba-
dania „Audyt windykacyjny”, 
które zostało przeprowadzone 
w  listopadzie 2017 roku na zle-
cenie firmy windykacyjnej Kacz-
marski Inkasso. Co ciekawe, 
połowa firm z  sektora MŚP nie 
ma gotowego scenariusza na 
wypadek braku płatności od nie-
rzetelnego kontrahenta. 

Mierzyć siły na zamiary
Niektórzy postanawiają wziąć 
sprawę w swoje ręce i sami za-
czynają domagać się zwrotu 
pieniędzy. Z  różnym skutkiem, 
najczęściej jednak bez sukcesu. 
Albo nierzetelny klient okazał 
się być wyjątkowo oporny i nie 
przemawiały do niego wysy-
łane ponaglenia z prośbą o ure-
gulowanie zapłaty, albo nie miał 
skąd wziąć pieniędzy. Ale wśród 
nich są też tacy, którzy bardzo 
szybko odpuszczają i rezygnują 
z dalszej walki o odzyskanie wła-
snych pieniędzy.

–  To trochę zamiatanie sprawy 
pod dywan. Tacy przedsię-
biorcy wychodzą z założenia, że 
„skoro zadzwoniłem raz i  dłuż-
nik w dalszym ciągu nie zapłacił, 
to już nic nie uda mi się zrobić 
w tej sprawie”. Ale rzeczywistość 
może okazać się zupełnie inna. 
W przypadku jednego dłużnika 
wystarczy telefon, aby uregulo-
wał zaległe zobowiązanie. Dru-
giego dłużnika taka rozmowa nie 
zmotywuje do oddania pienię-
dzy. Dlatego nie wolno podda-
wać się po pierwszej nieudanej 
próbie. W  ten sposób pokazu-
jemy niesolidnemu kontrahen-
towi, że szybko odpuszczamy 
i  aż tak mocno nie zależy nam 
na naszych pieniądzach. To je-
den z  najczarniejszych scena-
riuszy w  tej niełatwej sytuacji, 
jakim jest dochodzenie wła-
snych należności – tłumaczy Ja-
kub Kostecki, prezes Zarządu 
Kaczmarski Inkasso.
W  takim razie, jak właściciele 
firm mają podejść do tego te-
matu? Przede wszystkim – pro-
fesjonalnie. Na tyle, aby oddać 

tę sprawę właśnie specjalistom 
z  profesjonalnych firm windy-
kacyjnych. To oni posiadają fa-
chową wiedzę oraz pełną gamę 
rozwiązań i narzędzi, które mają 
zmotywować dłużnika do odda-
nia zaległych pieniędzy.
– Przedsiębiorca, który stara się 
odzyskać dług na własną rękę, 
ale nie wie, jak należy postępo-
wać z dłużnikiem, działa na wła-
sną szkodę. To tak, jakby leczyć 
się, szukając porad lekarzy w In-
ternecie. Od tego są profesjona-
liści, którzy na co dzień mają do 
czynienia z odzyskiwaniem pie-
niędzy. Tym bardziej, że istnieje 
możliwość, aby za skorzystanie 
z ich pomocy, zapłacił nasz dłuż-
nik – przekonuje Jakub Kostecki.

Jak odzyskać pieniądze firmy?
Takie rozwiązanie daje usługa 
„Windykacja na koszt dłuż-
nika”, którą świadczy Kacz-
marski Inkasso. Dzięki niej 
przedsiębiorcy mogą skupić się 
na prowadzeniu własnej firmy, 
a  negocjatorzy w  ich imieniu 
będą odzyskiwać dług. Kom-
pleksowość usługi polega na 
połączeniu wielu etapów zarzą-
dzania należnościami. Najpierw 
do dłużnika trafia wezwanie do 
zapłaty. W  tym samym czasie 
specjaliści ds. windykacji pro-
wadzą negocjacje z dłużnikiem. 
Dopytują o  powody braku za-
płaty, starają się rozłożyć płatno-
ści w dogodny dla niego sposób. 

Jeśli to nie pomoże i dłużnik na-
dal nie ureguluje zobowiązania, 
trafia on do bazy danych Kra-
jowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej. To 
sprawia, że dłużnik może mieć 
problem z  wzięciem pożyczki 
czy kredytu. Jeżeli w  dalszym 
ciągu nierzetelny klient pozo-
staje nieugięty, wierzyciel może 
skierować sprawę na drogę są-
dową. Na tym etapie przedsię-
biorca może liczyć na pomoc 
specjalistów z  kancelarii praw-
nej VIA LEX. Warto wiedzieć, że 
profesjonalni prawnicy dosko-
nale znają wszystkie aspekty 
i  niuanse postępowania sądo-
wego, co w efekcie pozwoli na 
poprowadzenie sprawy z  naj-
wyższą starannością i  zacho-
waniem wszelkich wymogów 
formalnych. 
– Pamiętajmy o tym, że nie mu-
simy być ekspertami w  każdej 
dziedzinie. Najważniejsze, aby 
przedsiębiorca znał swój fach, 
a  pozostałymi sprawami mogą 
zająć się specjaliści. Dlatego wy-
starczy, że wierzyciel przekaże 
sprawę do firmy windykacyj-
nej, która posiada wyspecjali-
zowaną wiedzę i  odpowiednie 
narzędzia. A  co najważniejsze 
–  za koszty postępowania za-
płaci dłużnik, na co pozwalają 
zapisy Ustawy o  terminach za-
płaty w  transakcjach handlo-
wych –  dodaje prezes Zarządu 
Kaczmarski Inkasso.

Windykacja na koszt dłużnika
Klient nie płaci, a przedsiębiorca dostaje szewskiej pasji. 
Najpierw zachodzi w głowę, jak odzyskać pieniądze za 
towar lub usługę. Zaczyna sam upominać się, ale potem 
najczęściej odpuszcza. Taki scenariusz jest znany wielu 
właścicielom firm, ale może mieć on lepsze zakończenie. 
Wystarczy, że sprawa trafi do profesjonalnej firmy 
windykacyjnej, której specjaliści dobiorą odpowiednie 
narzędzia, aby odzyskać w imieniu przedsiębiorcy jego 
pieniądze. A w przypadku sukcesu, zrobią to za darmo.

Nie wolno poddawać 
się po pierwszej 
nieudanej próbie. W ten 
sposób pokazujemy 
niesolidnemu 
kontrahentowi, że szybko 
odpuszczamy i aż tak 
mocno nie zależy nam na 
naszych pieniądzach. To 
jeden z najczarniejszych 
scenariuszy w tej 
niełatwej sytuacji, 
jakim jest dochodzenie 
własnych należności 
– tłumaczy Jakub 
Kostecki, prezes Zarządu 
Kaczmarski Inkasso.
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Jednolity Plik Kontrolny to rozwią-
zanie wprowadzane systematycznie 
od kilku lat przez Ministerstwo fi-
nansów. według założeń, ma ono 
pozwolić na uszczelnienie systemu 
podatkowego, a  przedsiębiorcom 
ułatwić przesyłanie danych podat-
kowych i  zniwelować uciążliwość 
kontroli skarbowych.

Czym jest JPK?
od 1  lipca 2016 roku obowiązek 
przesyłania JPK dotyczy dużych 
przedsiębiorstw. z początkiem 2017 
roku zostały nim objęte małe i śred-
nie firmy, a od 2018 roku wymóg 
przesyłania JPK zostanie rozcią-
gnięty na mikroprzedsiębiorstwa. 
Co ważne, będzie dotyczył tylko 
tych, które są czynnymi podatni-
kami Vat. Przesłanie pliku w for-
mie elektronicznej do Ministerstwa 
finansów będzie wymagało uzy-
skania podpisu kwalifikowanego. 
Potwierdzeniem przesłania do-
kumentu będzie Urzędowie Po-
świadczenie odbioru (UPo_JPK). 
JPK_Vat należy przesyłać co mie-
siąc, dotyczy to również tych, któ-
rzy z Vat rozliczają się kwartalnie. 
Rozliczenie za dany miesiąc należy 
przesłać do 25 dnia miesiąca na-

stępującego po miesiącu rozlicze-
niowym. w praktyce więc w 2018 
mikroprzedsiębiorcy po raz pierw-
szy będą zobowiązani do wysłania 
JPK do 26 lutego (ponieważ 25 
lutego wypada w  niedzielę). JPK 
składa się z  siedmiu struktur, ale 
tylko JPK_Vat ma być przesy-
łane co miesiąc bez wezwania or-
ganu podatkowego. Pozostałe sześć 
struktur powinno być udostępniane 
na każde wezwanie skarbówki, ale 
dopiero po 1  lipca 2018 roku. są 
to: księgi rachunkowe (JPK_KR), 
wyciąg bankowy (JPK_wB), ma-
gazyn (JP_Mag), faktury Vat 
(JPK_fa), podatkowa księga 
przychodów i  rozchodów (JPK_
PKPiR) oraz ewidencja przycho-
dów (JPK_ewP).

Przedsiębiorcy jeszcze 
nie są gotowi
tymczasem mikroprzedsiębiorcy, 
którzy już za trzy miesiące będą 
musieli wysłać do urzędu skarbo-
wego pierwsze rozliczenie JPK_
Vat, w większości nie są jeszcze do 
tego przygotowani. Prawie 70 proc. 
z  ankietowanych przez infakt nie 
wie, czy ich program księgowy jest 
przygotowany do wysyłki JPK. 
Jednocześnie tylko 13 proc. odpo-
wiedziało, że ich program na to po-
zwala, taki sam odsetek wskazał, że 
jeszcze nie jest, ale będzie gotowy.

Przedsiębiorcy w przeważającej więk-
szości dają sobie jeszcze czas na to, 
aby zagłębić się w temat JPK i przy-
gotować do tego obowiązku. tylko 
niespełna 10  proc. przedsiębior-
ców deklaruje, że wie, co w związku 

z tym musi zrobić i jest na to przy-
gotowana. Co czwarty jeszcze o tym 
nie myśli, niespełna co trzeci mar-
twi się, że jego wiedza nie jest wy-
starczająca i popełni błąd, a 37 proc. 
uważa, że poradzi sobie z obowiąz-
kiem dzięki pomocy księgowej.
Ponad połowa przedsiębiorców 
wie, z  jaką częstotliwością będzie 
musiała wysyłać JPK. 58 proc. po-
prawnie wskazało, że co miesiąc. 
z drugiej strony – aż 40 proc. przy-
znało, że tego nie wie, a 4 proc. od-
powiedziało błędnie, że co kwartał.

Przedsiębiorcy mają obawy
większość ankietowanych przez in-
fakt przedsiębiorców miało nega-
tywne zdanie o nowym obowiązku. 
ich zdaniem to kolejny obowią-

zek, który negatywnie odbije się na 
najmniejszych firmach, niektórzy 
postrzegają JPK wręcz jako próbę in-
wigilacji i ograniczenia swobody go-
spodarczej. Pojawiły się także głosy 
mówiące m.in., że nakładanie kolej-
nych obowiązków na prowadzących 
działalność skutkuje rozrostem sza-
rej strefy, a JPK to kolejny projekt, 
który utrudni proces rozliczania się 
z urzędami.
wśród niewielu opinii pozytyw-
nych dominują te, które wskazują na 
uszczelnienie systemu podatkowego 
dzięki JPK oraz ograniczenie możli-
wości wyłudzenia Vat. Część przed-
siębiorców jest też zdania, że nowe 
regulacje nie mają dla nich większego 
znaczenia, jeśli biuro rachunkowe do-
pełni formalności w ich imieniu.

Księgowi są przygotowani
okazuje się, że zaufanie, jakie 
przedsiębiorcy pokładają w swoich 
księgowych, jest najczęściej uzasad-
nione. 76 proc. księgowych, którzy 
wzięli udział w  badaniu, zadekla-
rowało, że jest gotowe na wdroże-
nie JPK (58 proc. jest gotowych, ale 
ich klienci jeszcze nie; 18 proc. de-
klaruje, że i oni i klienci są gotowi). 
Co czwarty księgowy odpowiedział, 
że gotowy nie jest póki co ani on, ani 
jego klienci.

zdecydowana większość księgo-
wych będzie wysyłać plik w imieniu 
swoich klientów. Co ciekawe, tylko 
6 proc. księgowych odpowiedziało, 
że ich klienci będą wysyłać JPK sa-
modzielnie z programu do wystawia-
nia faktur.
Księgowi dość powściągliwie oce-
niają postępy swoich klientów 
w  przygotowaniach do realiza-
cji obowiązku JPK. ich największą 
obawą jest to, czy przedsiębiorcy 
będą co miesiąc dostarczać faktury 
(35 proc. wskazań), co czwarty księ-
gowy odpowiedział, że jego klienci 
nie przejmują się nadchodzącymi 
wymogami, a  19 proc. –  że nawet 
o nich nie wiedzą. z kolei co piąty 
księgowy wskazał, że jego klienci za-
mierzają regularnie co miesiąc do-
starczać faktury.
Księgowi podkreślają, że obawiają 
się niezrozumienia tematu przez 
swoich klientów i braku rzetelno-
ści z  ich strony w  dostarczanych 
danych, co może blokować prawi-
dłowe i  sprawne funkcjonowanie 

Czy mikroprzedsiębiorcy 
i księgowi są gotowi na JPK?
Już od 1 stycznia wymóg składania Jednolitego 
Pliku Kontrolnego zostanie nałożony także na 
mikroprzedsiębiorców. Chociaż do tego dnia pozostało 
już niewiele czasu, wielu z nich, według badania 
przeprowadzonego przez inFakt, nie jest gotowych do 
realizacji tego obowiązku. Znaczna część z nich oczekuje 
w tym zakresie pomocy ze strony swoich księgowych.

doradca podatkowy w firmie inFakt

Magda Słowińska-Rzemek
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najlepsze produkty dla biznesu
systemu JPK. Co ciekawe, rów-
nież oni są zdania, że JPK stanie się 
obowiązkiem, który uderzy głów-
nie w nich.

Wysokie kary za 
nieprzesyłanie JPK
Przedsiębiorcy powinni mieć świa-
domość, że niedopełnienie obo-
wiązku przesyłania JPK_Vat wiąże 
się z  konsekwencjami finanso-
wymi. Ustawodawca potraktował 
takie zachowanie jako udarem-
nianie lub utrudnianie wykonania 
czynności służbowej i grozi za to, 
na podstawie art. 83 kodeksu kar-
nego skarbowego, kara w wysoko-
ści do 720 stawek dziennych. Jest 
ona ustalana przez sąd, który bie-
rze pod uwagę szereg czynników, 
jak np. dochody, stosunki mająt-
kowe czy możliwości zarobkowe 
sprawcy. natomiast za nieprzesła-
nie JPK na żądanie organu podat-
kowego grozi kara porządkowa za 
nieprzedstawienie w wyznaczonym 
terminie dokumentów. zgodnie 
z obwieszczeniem Ministra Roz-
woju i  finansów kara ta wynosi 
w 2017 roku 2 800 złotych.

*Badanie zostało przeprowadzone między 
26 października a 15 listopada 2017 metodą 
wywiadów internetowych (CAWI). W bada-
niu wzięło udział 1 127 przedsiębiorców oraz 
117 księgowych z całej Polski.
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– Przedsiębiorcy szukają najlepszych 
form wspierających ich działalność, 
a jednocześnie obniżających 
koszty. Potrzebują rozwiązań 
niekłopotliwych i nieabsorbujących, 
będących w zasięgu ręki i bez klauzul 
pisanych drobnym drukiem. ING Auto 
jest odpowiedzią na te oczekiwania 
– wyjaśnia Małgorzata Lipska, 
menedżer Zespołu Zarządzania 
Produktami i Procesami w ING Lease. 
Program ING Auto, w ramach 
którego możemy sfinansować 
samochody osobowe i dostawcze 
do 3,5 t opiera się na uproszczonych 
procedurach z minimum formalności 
i brakiem wymogu przedstawiania 
dokumentów finansowych. 
W zależności od potrzeb, klient ma 
możliwość skorzystania z usług 
dodatkowych jak np. odpowiedni 
pakiet ubezpieczenia, w tym także 
ubezpieczenia GAP, które zabezpiecza 
przed ewentualnymi stratami 
w przypadku kradzieży czy szkody 
całkowitej. 

Cena i procedura to nie wszystko. 
Czas, który przedsiębiorca  
może poświęcić na swoje  
finansowe sprawy jest bardzo  
cenny i z każdym rokiem  
klienci mają go coraz mniej.  
Szeroka dostępność oferty w blisko 
400 stacjonarnych placówkach  
ING Banku Śląskiego w całej Polsce  
oraz wygoda całego procesu, 
pozwalają przedsiębiorcom skupić 
się na wykonywaniu swoich zadań 
zawodowych.  
– Warto również zauważyć,  
że w czasach cyfryzacji 
i automatyzacji przedsiębiorcy 
coraz częściej i odważniej sięgają 
po produkty, czy usługi dostępne 
„online”.  
W ING Lease wychodzimy 
naprzeciw i już dziś dajemy 
obecnym klientom ING Banku 
możliwość szybkiego i sprawnego 
wnioskowania o leasing poprzez 
bankowość internetową i mobilną 
ING – dodaje Małgorzata Lipska. 

Cena i procedura  
to nie wszystko
Branża leasingowa dynamicznie się rozwija. Na rynku pojawia 
się coraz więcej produktów i wariantów tej formy finansowania. 
Oferty kierowane są nie tylko do dużych przedsiębiorstw czy 
korporacji, ale również do tych z sektora MSP, czy nawet start-
up’ów. Wygoda, dostępność oraz korzyści podatkowe sprawiają, 
że leasing jest bardzo popularny wśród przedsiębiorców i w wielu 
przypadkach stanowi alternatywę dla kredytu samochodowego. 
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najlepsze produkty dla biznesu

Biznes RaPoRt

w mojej opinii warto selekcjono-
wać dane, które posłużą nam do 
podjęcia decyzji biznesowych. to 
nie będzie łatwe zadanie, bo ich 
ilość, a zwłaszcza tych, które mo-
żemy uznać za wartościowe, jest 
ogromna. Dokonajmy uważnego 
wyboru, koniecznie przez pryzmat 
wyznaczonych celów i  koncen-
trujmy się na gromadzeniu danych, 
które są niezbędne do wyciagnię-
cia wniosków oraz podjęcia decy-
zji, sprzyjających np. zwiększeniu 
sprzedaży.

Analityka ma ludzką twarz
Jeden z największych, światowych 
autorytetów analitycznych – avi-
nash Kaushik, Digital Marketing 
evangelist, opracował regułę „10-
90”i. Jej skrócone wyjaśnienie to: 
10 procent inwestycji powinno 
być skoncentrowane na narzędziu, 
a  90 procent na człowieku, czyli 
„zasobach”, wykorzystujących tę 
technologię. Postawmy na ludzi, 
którzy prawidłowo zinterpretują 
dostarczone wnioski. Moim zda-
niem brak dowartościowania czło-
wieka hamuje bardziej dynamiczny 
rozwój analityki, ponieważ to czło-
wiek, a nie technologia dokonuje 
właściwej analizy i  tłumaczenia 
danych. 
wielu wypatruje możliwości, którą 
niesie angażowanie sztucznej inte-
ligencji, ale dotychczas nie rozwi-
nęła się ona na tyle, aby sprostać 
procesowi kompleksowego, sa-
modzielnego i  jednocześnie pra-
widłowego wyciągania wniosków. 
Uczenie maszynowe i  zaawanso-
wane mechanizmy rozumienia 
wciąż nie są na tyle doskonałe, aby 
tego dokonać bez udziału czło-
wieka. Kluczem do sukcesu jest 
zatrudnianie przez firmy dobrych 
analityków oraz rozumienie faktu, 
że tylko pracownicy mogą skutecz-
nie wykorzystać technologię i no-
woczesne narzędzia do rozwoju 
firmy.

Wnioskowanie i decydowanie
najważniejsza jest umiejętność 
przełożenia wybranej informacji 
– zmiany, trendu – na profity biz-
nesowe. to tutaj potrzebna jest nam 
analityka, która pozwala na posze-
rzanie biznesu i  jego optymalizo-
wanie. istotna jest świadomość, jak 
dana liczba czy zmiana danej liczby 

wpływa na mój biznes i jego opty-
malizację. Kolejnym etapem jest 
wnioskowanie i decydowanie. naj-
trudniej jest podejmować właściwe 
decyzje, czyli działać tak, aby nie 
popełnić błędu. a  o  pomyłki nie 
jest trudno: informacje już mogą 
mieć pewien margines błędu lub 
być niepewne albo niewystarcza-
jącej jakości. Potem pojawiają się 
wnioski, które podjęte na bazie 
niedoskonałych danych, mogą być 
błędne, a na koniec są decyzje, które 
także są obciążone ryzykiem popeł-
nienia błędu. Jeśli jestem autorem 
błędnej interpretacji i wyciągnę zły 
wniosek, to decyzja – nawet jeśli bę-
dzie idealna, ostatecznie będzie zła 
dla biznesu i zmieni go w niepożą-
danym kierunku. 

Psychologia marketera
Kluczowa umiejętność podejmo-
wania decyzji jest największym wy-
zwaniem. zauważalne są sytuacje, 
kiedy w firmie analitycy którzy su-
gerują podjęcie właściwych decy-
zji na podstawie trafnych wniosków 
i wiarygodnych informacji, mają nie-
wystarczającą siłę przebicia w orga-
nizacji do tego, by te decyzje wcielić 
w życie. z własnego doświadczenia 
wiem, że jeśli wykazujemy, że pienią-
dze przeznaczone na całą kampanię 
reklamową zostały zaplanowane do 
wydania w złych kanałach, to marke-
ter, który podął taką decyzję, bardzo 
często kwestionuje metodykę przed-
stawionej analizy. stwierdza, że „to 
zawsze tak działało” i pyta: „na pod-
stawie jakiego modelu, jakich założeń 
wyciągnęliście takie wnioski? to nie-
prawdziwe założenie, bo u mnie to za-
wsze działało”.
widać wówczas naturalną obawę: 
trudno jest odejść od intuicji, do-
świadczenia i zacząć polegać na da-

nych. Jeszcze trudniej jest odciąć się 
od tego, „co się zawsze robiło, zawsze 
było dobre, skuteczne, bo sprzedaż 
zawsze rosła”. Pojawia się dylemat: 
„dlaczego ja mam teraz wierzyć da-
nym, które na pewno nie uwzględ-
niają wszystkiego? Ja znam ten biznes, 
jak mało kto!” oto sposób myślenia, 
który zwiastuje niechęć do zmian 
i porażkę.
Kolejny aspekt to naturalna obawa 
marketera o  pozycję i  stanowisko 
w organizacji. Jeśli analityka ma wy-
kazać, że podjąłem złe decyzje albo 
analityka sprawi, że ja nie będę two-
rzył wartości dodanej dla organizacji, 
to pojawia się lęk o własną przyszłość 
i stabilność. Często analityk nie jest 
traktowany poważnie, a  jego wnio-
ski nie zostają wdrożone z przyczyn 

psychologicznych.

Podążaj za odważnymi
organizacje, które obecnie osiągają 
największy globalny sukces, jak fa-
cebook, google, netflix, to systemy 
oparte na kulturze danych (data-dri-
ven approach) gdzie wiele niemie-
rzalnych obszarów (z  pozoru) jest 
traktowanych w  sposób mierzalny. 
tymczasem wszystko może mieć 
określą wartość i być zmierzone, np. 
działania z zakresu HR lub… satys-
fakcja z  firmowej stołówki. firmy, 
które odniosły globalny sukces po-
trafią czerpać informacje i  wdrażać 
wnioski na podstawie analitycznego 
procesu. to właśnie ci, którzy „ryzy-
kują” i są odważni, zyskują obecnie 
najwięcej.
analityki nie da się zakwestionować. 
Musimy zmienić mentalność i zrozu-
mieć, że ilość i dostępność do danych 
daje nieporównywalnie więcej moż-
liwości współczesnym marketerom 
niż kiedykolwiek w przeszłości. Mogą 

podejmować nowego rodzaju decyzje 
oparte o bardzo mierzalne i policzalne 
rzeczy. Coś, czego się nie dało zrobić, 
teraz absolutnie jest możliwe. netflix 
rekomenduje filmy nie dlatego, że 
tak im się wydaje albo jakiś film osią-
gnął sukces kasowy w kinach, ale dla-
tego, że wiedzą które filmy i z jakim 
zaangażowaniem oglądał widz i na tej 
podstawie są w stanie rekomendować 
spersonalizowane i zoptymalizowane 
ramówki. zaangażowanie widzów zo-
staje przełożone na biznes. ten suk-
ces generują dane i zarządzanie nimi. 

Ilość, jakość, forma
wybierając narzędzia analityczne, 
warto pamiętać, że są takie, które 
pozwalają na realizację założeń ana-
lityki ilościowej, czyli gromadzenie 

danych ilościowych. istnieją i takie, 
które pozwalają na realizację działań 
z obszaru analityki jakościowej. oba 
te obszary wzajemnie się uzupełniają 
i  powinny być równolegle realizo-
wane. tylko połączenie wiedzy wyni-
kającej zarówno z analityki ilościowej 
i jakościowej może przyczynić się do 
właściwego wnioskowania i następnie 
do podejmowania trafnych decyzji 
– wówczas wiemy, że biznes jest opty-
malizowany w maksymalnie kontro-
lowany sposób. 
i wreszcie sposób prezentowania da-
nych i potrzebne do tego narzędzia 
czyli panele raportowe. ogromna 
ilość informacji, a  potem umiejęt-
ność wyłonienia tych najważniejszych 
i np. zestawienia ich w jednym miej-
scu, opracowanych graficznie, może 
dać analitykowi możliwość dostrzeże-
nia kluczowych dla rozwoju biznesu 
zależności. właściwa forma raporto-
wania jest umiejętnością przekazania, 
zaakcentowania, wyłonienia najistot-
niejszych informacji. 

Wiedza i narzędzia niezbędne do sprawnego 
funkcjonowania handlu w sieci
Jedne z najbardziej skutecznych narzędzi, które umacniają 
handel w sieci oferuje Digital Analytics. Zanim sięgniemy 
po te najbardziej skuteczne, warto zacząć od podstaw, czyli 
odpowiedzi na najprostsze pytania, które leżą u źródła 
prowadzenia e-handlu. Dlaczego wybraliśmy ten model 
biznesowy? Co chcemy osiągnąć? Jeśli zamierzamy wdrożyć 
właściwe narzędzia, które pomogą zwiększyć sprzedaż, 
zwróćmy uwagę na kolejność procesu analitycznego: 
zbieranie danych przed ich analizą, wykorzystaniem 
i doborem właściwych rozwiązań. 

CEO, Bluerank

Maciej Gałecki 
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