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RAPORT

perspektywa CIO + perspektywa ekspertów

#agile

#pracownik 

+edukacja

#business 

+IT+klient 

#security

#cloud
#Ewolucja  

infrastruktury

#mobilność

#smart  
workplace

#Nowy model 
operacyjny IT

#OpenSource
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EWOLUCJA  
NA CO DZIEŃ
Zmiany rynkowe, których tempo nie-
ustannie rośnie, nowe potrzeby klientów 
zewnętrznych i wewnętrznych, rozwój 
technologii, rosnąca presja ze strony 
biznesu – to wszystko sprawia, że działy 
IT, niezależnie od branży, muszą stać się 
ekspertami i inicjatorami szeroko rozu-
mianych cyfrowych zmian. Jak to wygląda 
w praktyce? W ramach programu Platform 
Evolution Roadshow przeprowadziliśmy 
badanie wśród uczestników naszych spo-
tkań, pytając ich o najważniejsze wyzwania 
i podejście do zarządzania IT, a o skomen-
towanie wyników poprosiliśmy wybitnych 
ekspertów. Już ponad połowa organizacji 
stosuje metodykę agile, choć DevOps 
wciąż jest mało popularne. Budżety IT to 
wciąż domena IT, choć wszyscy zdają sobie 
sprawę, że większe zaangażowanie bizne-
su jest niezbędne. Na pierwszym miejscu 
listy wyzwań CIO ze wszystkich branż, 
wciąż znajduje się zapewnienie cyberbez-
pieczeństwa, także w kontekście większe-
go komfortu pracy i mobilności pracowni-
ków. IT staje się wyraźnie odpowiedzialne 
za optymalizację pracy wszystkich działów 
i stworzenie „smart workplace”. Rośnie 
wykorzystanie chmury – nadszedł czas re-
alizacji projektów, choć drastycznie braku-
je ekspertów w tej dziedzinie. Konieczne 
jest otwarcie na nowe technologie, bycie 
na bieżąco z innowacjami - ewolucja plat-
form to  nieustająca ewolucja wszystkich 
elementów w systemach informatycznych.

CLOUD – NADSZEDŁ  
CZAS REALIZACJI

12

EWOLUCJA 
INFRASTRUKTURY

31

CHMURA + 
BEZPIECZEŃSTWO 
TO WCIĄŻ WIELE 

WĄTPLIWOŚCI 
I SPRZECZNE OPINIE

19

ANALITYCY 
O PLATFORM 
EVOLUTION

37
MOBILINI, KREATYWNI, 

SMART

25

PROJEKTY, 
WYZWANIA, 
SPECJALIŚCI

03
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Projekty, 
wyzwania, 
specjaliści

01
Agile, Bi-Modal,  

DevOps - kluczowe  
we współpracy  

z biznesem

Budżety IT wciąż  
w rękach IT

Wszyscy narzekają  
na brak specjalistów

Bezpieczeństwo jak 
zawsze głównym  

wyzwaniem
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Agile  
staje się coraz 
popularniejszy  
– w mniejszym lub 
większym stopniu 
pracuje tak już 
ponad połowa 
organizacji

Metody 
realizacji 

projektów  
w firmie

Tomasz Matuła,  
Independent  Information  
and Technology Executive 

Wyniki pozytywnie zaskakują  
– 27% firm stosuje agile, a 35% - Bi-Modal, 
co oznacza, że aż 60% organizacji  
w mniejszym lub większym stopniu  
korzysta z metodyk zwinnych. 

Nawet jeśli firmy mają „ogon technologicz-
ny” i problemy z przekonaniem biznesu do 
agile, to jednak próbują to robić. Jednak 
niepokoi tak niski odsetek organizacji sto-
sujących DevOps – widzę tu pewną roz-
bieżność i stawia to pod znakiem zapytania 
podejście do agile. Z punktu widzenia IT, 
nie da się efektywnie wdrażać systemów, 
aplikacji, funkcjonalności, szybko, zwinnie, 
w trybie testowania, z uwzględnieniem 
skalowalności i wymogów bezpieczeń-
stwa, jeśli nie ma wdrożonego DevOps. 
Gdy ktoś stosuje tylko waterfall, to nie 
potrzebuje DevOps. Agile jest modny, na-
tomiast zdarza się, że IT nie przystosowuje 
swoich systemów tak, aby było to skutecz-
ne działanie. 
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19%

27%

35%

2%

17%

Waterfall Agile Bi-Modal 
(Waterfall i Agile) 

DevOps Inne
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Biznes  
coraz bardziej 
świadomie 
współpracuje 
z IT, szukając 
możliwości 
osiągnięcia 
przewagi 
konkurencyjnej 
dzięki technologii 

Zaangażowanie biznesu  
w realizację  
projektów IT

Radosław Buszan,  
Segment Lead & Board Member, 
Dell Technologies

Ok. 43% respondentów twierdzi, że biznes 
w ich organizacjach angażuje się w działa-
nie IT - bardzo mnie cieszy, że zaangażo-
wanie biznesu wyraźnie rośnie. W przy-
szłości czekam na jeszcze lepszy wynik 
w większym odsetku organizacji. Zawsze 
warto przypominać, że IT wzmacnia kon-
kurencyjność biznesu na globalnym rynku, 
we wszystkich branżach. 

Duża część budżetów IT jest przeznacza-
na na utrzymanie. Tylko w niecałych 20% 
organizacji to biznes zarządza budżetem 
technologicznym. Gdyby ten odsetek 
był wyższy, proporcje wydatkowanych 
środków przechylałyby się na stronę 
rozwoju. W rynkowym wyścigu pomaga 
alokowanie środków na technologię w 
działach nie-technologicznych, takich jak 
np. marketing. 
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43%
47%

10%

 Duże - biznes w sposób 
ciągły jest zaangażowany 

w realizację swoich  
projektów IT 

Średnie - biznes uczestniczy 
w najważniejszych kamieniach 

milowych projektu 

Małe - biznes nie jest 
zaangażowany w realizację 
projektu poza zgłoszeniem 

wymagań i końcowym odbiorem 
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Budżet IT  
wciąż należy do IT 
– to zaskakująco 
konserwatywne 
podejście 
w dobie cyfrowej 
transformacji 
 

Tomasz Matuła,  
Independent  Information  
and Technology Executive 

Drogie IT, to jest podstawowy błąd – nie 
możecie sami trzymać tych pieniędzy, 
ponieważ to zaprzeczenie podejścia agile. 
To biznes powinien zarządzać funduszami 
na projekty. Inaczej, IT nie jest w stanie 
zaangażować skutecznie biznesu, tak aby 
czuł się odpowiedzialny za decyzje i czuł, 
czym jest wdrażanie. Trzymanie budżetu 
za wszelką cenę przez IT jest błędem. 

Właściciel 
budżetu IT

 (Capex)

78%

17%

5%

IT Biznes Inne, m.in. zarząd, IT&Biznes  
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Piotr Bator,  
Hyperconverged Sales Manager, HPE

Coraz więcej działań biznesowych jest realizowanych 
przy pomocy działu IT. Jednak zgodnie z wynikami an-
kiety znacząca cześć firm nadal patrzy oddzielnie na bu-
dżet z perspektywy biznesu i IT. W celu sprawniejszej 
realizacji projektów biznesowych coraz częściej mówi 
się o tym, aby te dwa budżety połączyć w jednej – na 
zasadzie IT&Biznes. Taką metodę stosuje obecnie tylko 
5% organizacji. Przy ściślejszej współpracy tych dzia-
łów, realizacja celów przebiegnie w szybszy i spraw-
niejszy sposób. Biznes odpowie na potrzeby swoich 
klientów, realizując tym samym swoje cele. Z drugiej 
strony dział IT efektywnej wykorzysta zasoby i będzie 
aktywnie odpowiadać na nowe wymagania biznesu.

Bardzo ważnym aspektem w tym temacie jest oczywi-
ście przejrzystość kosztowa, czyli to, ile w rzeczywisto-
ści będzie kosztowało uruchomienie nowego projektu. 
Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy mieli do wyboru 
z jednej strony zakup infrastruktury na własne potrzeby 
z drugiej strony chmurę obliczeniową, która zapewniała 
elastyczność kosztową i zasobową. Obecnie nie mu-
simy już wybierać. Rozwiązanie takie jak HPE Green-
Lake oferuje Cloud Experience we własnym centrum 
przetwarzania danych, z kompleksowym utrzymaniem 
infrastruktury, pełną skalowalnością a jednocześnie 
przejrzystością kosztową, rozliczeniem za rzeczywiste 
wykorzystanie, infrastrukturą w budżecie CAPEX. Waż-
ne jest także zapewnienie bezpieczeństwa danych.  

narzekanie na 
brak specjalistów 
it, trudny rynek 
całkowicie 
podporządkowany 
pracownikom, 
legendy  
o niebotycznych 
wynagrodzeniach... 

68%
- taki odsetek 
uczestnikow 
badania ma  
w swojej organizacji 
niewystarczającą 
liczbę pracowników
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Dostępność  
specjalistów IT

w firmach

0%

22%

68%

10%

Za dużo Wystarczająco Niewystarczająco Zdecydowanie 
niewystarczająco 
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Tomasz Matuła,  
Independent  Information  
and Technology Executive  

Większość firm ma większe lub mniejsze 
problemy z dostępnością wykwalifiko-
wanych specjalistów IT, utrzymaniem ich. 
Moim zdaniem, szefowie IT za mało uwagi 
poświęcają odciążaniu pracowników w co-
dziennych czynnościach – administracyj-
nych i powtarzalnych. Automatyzacja czy 
wprowadzenie infrastruktury hiperkon-
wergentnej, pomaga w zyskaniu czasu na 
ciekawsze, twórcze zadania, jednocześnie 
przynoszące większe korzyści. Przekwali-
fikowanie, zwiększenie wiedzy powoduje 
wzrost lojalności pracowników. 

Radosław Buszan,  
Segment Lead & Board Member, 
Dell Technologies

Wszyscy, nie tylko w Polsce, mówią, że jest zbyt 
mało specjalistów IT. Dlatego rozwiązania infra-
strukturalne idą w kierunku rosnącej automatyzacji, 
tak, żeby lepiej wykorzystywać posiadane zasoby. 
Np. infrastruktura hiperkonwergentna umożliwia 
czterokrotnie niższe wykorzystanie zasobów ludz-
kich, przy zachowaniu takich samych możliwości 
przetwarzania danych. W Polsce rynek rozwiązań 
hiperkonwergentych wciąż raczkuje, podczas gdy 
na Zachodzie rośnie 2-cyfrowo w skali rocznej. 

Przekwali fikowanie,  
zwiększenie wiedzy 
powoduje wzrost  
lojalności pracowników
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Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
aplikacji, systemów 
i danych w firmie 

Zapewnienie 
większej 
mobilności 
i komfortu pracy 
pracowników 
z zachowaniem 
dobrego poziomu 
bezpieczeństwa  

Utrzymanie 
w firmie 
najlepszych 
specjalistów IT 

Automatyzacja 
zarządzania 
środowiskiem 
IT, testami, 
deploymetem itp. 

W większym 
stopniu 
wykorzystanie 
modelu agile 
do współpracy 
z biznesem 

Obniżenie 
wydatków na 
infrastrukturę 
i licencje 

Lepsze 
wykorzystanie 
danych poprzez 
wdrażanie 
predictive analitics 
i machine learning 

Wdrożenie 
i korzystanie 
z rozwiązań 
Software as 
a Service 

Wdrażanie 
architektury 
aplikacyjnej opartej 
o mikroserwisy

Wykorzystanie 
chmury publicznej 
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#8

#9

#10
#6

miesięcy
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Marcin Madey,  
Country Manager, SUSE

W rankingu wyzwań na pierwszym miejscu znalazło się zapewnienie bezpieczeństwa apli-
kacji, systemów i danych w firmie. Rozwiązania Open Source zapewniają wiele narzędzi, 
które w tym pomagają, jak SUSE Manager, który m.in. analizuje konfigurację pod kątem 
zgodności z przepisami. To duże wsparcie dla zabezpieczenia firmowych danych. 

Wyzwaniem dla wielu organizacji jest także automatyzacja zarządzania środowiskiem IT, 
bez której właściwie trudno jest już panować nad złożonym środowiskiem. Platformy kon-
tenerowe – jak SUSE Container as a Service Platform i Cloud Application Platform – to mo-
dele zapewniające zautomatyzowane  środowisko do uruchamiania aplikacji oraz wspiera-
nia pracy developerów. Gwarantują one, że aplikacje będą działały bezproblemowo. 

Wiele organizacji ma problem z zatrudnieniem i utrzymaniem w pracy ekspertów. Coraz 
częściej widzimy, że podkupuje się na rynku całe zespoły, co oznacza bardzo wysoki po-
ziom ryzyka dla pracodawcy. 

Dlatego opierając swój biznes na rozwiązaniach Open Source lepiej jest polegać na spraw-
dzonym dostawcy zapewniającym standaryzację, wsparcie techniczne i możliwość szyb-
kiego wyszkolenia specjalistów. Wówczas nasze środowisko IT będzie bezpieczniejsze 
i tańsze w utrzymaniu, niż w przypadku zrzucania całej pracy na własnych pracowników. 

Na pierwszym 
miejscu 
znalazło się zapewnienie 
bezpieczeństwa apli kacji, 
systemów i danych w firmie
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Radosław Buszan,  
Segment Lead & Board Member, 
Dell Technologies

Silny nacisk na bezpieczeństwo pokazuje, 
że szefowie IT uznają to zagadnienie za 
bardzo istotne, co nie jest niespodzianką. 
Natomiast daleko uplasowały się  
multicloud i mikroserwisy,  które są na sty-
ku biznes-IT-klient. To pokazuje, że nasze 
IT jeszcze odbiega od zachodnich standar-
dów. Jak wiadomo, dobra inwestycja w IT 
potrafi zmienić paradygmat całej branży 
– tu dwuletnia inwestycja mogłaby dać 
firmom ogromną przewagę rynkową. 

Tomasz Matuła,  
Independent  Information and Technology 
Executive 

Cyberbezpieczeństwo wciąż ma ogromne 
znaczenie, przewija się przez wszystkie 
możliwe zagadnienia, od chmurowych, 
przez projektowe po technologiczne. Po-
zostaje dużym wyzwaniem we wszystkich 
aspektach dla CIOs i firm. W większości 
firm, ludzie z działów bezpieczeństwa nie 
współpracują w sposób proaktywny z IT 
i z biznesem, a powinno się mówić  
o DevSecOps. Bezpieczeństwo powinno 
być integralnym elementem każdego pro-
jektu od samego początku. 

Jeśli nie ma się bezpieczeństwa pracujące-
go razem z biznesem i IT, wspólnie wypra-
cowującego rozwiązania, to to nie można 
się spodziewać dobrych efektów.  

Marius Baczyński,  
Regional Sales Manager, Zscaler 

Motorem napędowym cyfrowej trans-
formacji są między innymi chmura i mo-
bilność. Lista najważniejszych wyzwań 
pokazuje, że cyberbezpieczeństwo z 
chmury staje się bardzo istotne, ponieważ 
zabezpieczenie aplikacji to coraz częściej 
aplikacje w chmurze (poza granicami sieci 
korporacyjnej), a zwiększenie komfortu 
pracy poprzez mobilność oznacza, że pra-
cownik również regularnie znajduje się 
poza swoją siecią korporacyjną oraz jej 
zabezpieczeniami.

Gdy aplikacje i użytkownicy wykraczają 
poza tradycyjne granice sieci, zapewnie-
nie bezpieczeństwa na poziomie sieci 
staje się trudne i nieefektywne. Jedynym 
efektywnym sposobem zapewnienia 
bezpieczeństwa jest oparcie go o tożsa-
mość użytkownika. 
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Cyberbezpieczeństwo 

przewija się  
przez wszystkie  
możliwe  
zagadnienia
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CLOUD  
– nadszedł 
czas realizacji

02
Firmy już nie planują  

a realizują projekty  
cloudowe

Wciąż zbyt mało  
chmurowej edukacji

Bezpieczeństwo  
i zgodność  

z przepisami  
– stałe punkty zapalne
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Michał Furmankiewicz,  
VP & Head of Consulting, 

Chmurowisko

Niezależnie od tego, czy firma 
planuje przejście do chmury, 
warto zainteresować się rozwo-
jem tej technologii i zobaczyć, 
w czym może pomóc. Zarządy 
często wymagają takiej wiedzy, 
informacji od IT. Technologie 
chmurowe, które stają się co-
raz popularniejsze, wpływają 
też na to, jakie technologie or-
ganizacja będzie miała w swo-
im własnym centrum danych 
(rozwój produktów on premise 
czerpie z doświadczeń chmu-
rowych). Za kilka lat może oka-
zać się, że nie weszliśmy w clo-
ud, ale niektóre technologie są 
na tyle interesujące, że można 

częściowo implementować je 
w modelu on premise. 

Żyjemy w czasach, w których 
warto być maksymalnie otwar-
tym, rozglądać się i szukać war-
tościowych pomysłów. No-
wości nie powinny nas omijać. 
Firmy coraz częściej robią rze-
czy niestandardowe, odległe od 
swojego podstawowego profilu 
biznesowego by osiągnąć prze-
wagę konkurencyjną i zmniej-
szyć koszty, a cloud może w tym 
pomóc jakie jeden z czynników 
do choćby łatwiejszego proto-
typowania. 
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Michał Furmankiewicz  

Ok. 75% respondentów zamierza wdrożyć 
od 1 do nawet 5 projektów, co oznacza, że 
czas namawiania do korzystania z chmu-
ry się skończył i nadszedł czas realizacji. 
Firmy, które robią w chmurze tylko jeden 
projekt najwyraźniej sprawdzają, jaką 
to przynosi wartość i jakie wprowadza 
zmiany w organizacji. Firmy, które robią 
ich więcej – już uwierzyły w ten model, 
mają ekosystem partnerów oraz zapewne 
kompetencje własne i działają. Nie jest to 
jeszcze skala podobna do Europy Zachod-
niej, ale wygląda coraz lepiej – organizacje 
mają coraz więcej własnych ekspertów, 
sprawdzonych partnerów i doświadczenia 
z realnych wdrożeń. Widać na tym polu 
ogromną różnicę w porównaniu z poprzed-
nimi latami, gdzie raczej rozmawialiśmy 
tylko na poziomie idei i koncepcji. Przyzna-
ję, że to przejście z myślenia do działania 
niezwykle nas cieszy. I nie chodzi tylko 
o potencjał biznesowy ale głównie moż-
liwość sprawdzenia co jeszcze jesteśmy 
w stanie osiągnąć, technicznie i biznesowo, 
dzięki tej technologii.   

Liczba projektów 
chmurowych planowanych 

na najbliższy rok  
w organizacji

23%

39%

23%

14%

0 1 3 więcej niż 5
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Michał Furmankiewicz  

Aż 75% uczestników przyznaje, że nie ko-
rzysta aktualnie z usług żadnego dostawcy, 
ale w ciągu 2 lat to się radykalnie zmieni 
– ten odsetek spadnie do 25%. Większość 
organizacji będzie miała 1-2 chmurowych 
partnerów technologicznych. Najbliższe  
2 lata to czas realizacji projektów, budo-
wania kompetencji i wyciągania wniosków. 
Firmy mają już za sobą etap planowania 
czy przekonywania się, teraz trzeba to dys-
kontować.

W organizacjach zatrudniających powyżej 
tysiąca osób, czas początkowej adopcji 
chmury zajmuje średnio od 6 do 12 miesię-
cy (mowa o kompleksowym a nie jednost-
kowym, punktowym podejściu). Nie dziwi 
więc fakt, że projekty są często rozłożone 
na 2 lata bo dotykają wielu aspektów i ob-
szarów firmy, nie tylko IT.

Liczba dostawców 
chmurowych, z których 

korzysta firma

75%

25%

86%

13%

37%

63%

30%

70%

0 1 2 >2 

W CIĄGU NASTĘPNYCH DWÓCH LAT 

DZISIAJ 
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Firmy chcą 
wdrażać  

cloud  
ale wciąż za 
mało inwestują 
w szkolenie 
pracowników 

Michał Furmankiewicz,  
VP & Head of Consulting, Chmurowisko

Ten wynik to powód, dla którego jesteśmy 
w tym miejscu w Europie pod względem ad-
opcji chmury. Bardzo niewiele osób ma odpo-
wiednie kompetencje - nie jest więc możliwe, 
żeby firma budowała rozwiązania cloudowe. 
W ogóle w tym obszarze kompetencji brakuje 
ludzi. Na razie zaledwie co czwarta organi-
zacja odrobiła lekcje. Jak przejdziemy fazę 
edukacji, to liczba projektów chmurowych się 
zwiększy i to bardzo szybko.

Ktoś, kto wyedukuje się w obszarze chmury, 
zdobędzie 6-12 miesięczne doświadczenie na 
tym rynku, staje się już specjalistą i z dużym 
prawdopodobieństwem dostanie propozycję 
od firmy zagranicznej, często za dużo lepsze 
pieniądze, w modelu pracy zdalnej. 

Część specjalistów, pracujących w polskich 
firmach, z powodu braku cloudowych pro-
jektów nie ma szans na wykorzystanie swojej 
wiedzy i najczęściej odchodzi. Tworzy się 
błędne koło. Firmy powinny inwestować 
w szkolenia pracowników w tym obszarze, je-
śli jest on dla nich istotny. To przyniesie zwrot 
z inwestycji w pierwszym momencie, w któ-
rym naprawdę będziemy chcieli skorzystać 
na poważnie z rozwiązania chmurowego. 

Ile osób w firmie 
przeszło szkolenie 
w obszarze chmury 

publicznej? 

76%

12% 12%

Mniej niż 5 Ok. 10 ale mniej niż 20 Powyżej 20 osób 
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Michał Furmankiewicz,  
VP & Head of Consulting, Chmurowisko

Kwestia zgodności z regulacjami stanowi 
obawę nawet częściej niż bezpieczeństwo. 
Np. w bankach specjaliści cyberbezpie-
czeństwa po skończonych szkoleniach 
widzą, że łatwiej byłoby zapanować nad 
bezpieczeństwem danych w chmurze, ale 
muszą jeszcze dostosować rozwiązania do 
regulacji, a to jest proces na 6-9 miesięcy.  
Na szczęscie są już pionierzy w sektorze 
bankowym,  czy firmy z sektora medyczne-
go – skoro im się udało, to jest to możliwe. 
I kwestia bezpieczeństwa nie jest prze-
szkodą. 

Marius Baczyński,  
Regional Sales Manager, Zscaler

Wiodący dostawcy platform z chmury zdają 
sobie sprawę z dodatkowych wymogów oraz 
obostrzeń dla niektórych sektorów (m.in. 
finansowego) i ich rozwiązania są na nie przy-
gotowane. To np. możliwość budowania pry-
watnej instancji chmury publicznej dla klienta 
w jego własnej serwerowni, aby mógł dokład-
nie wskazać miejsce, gdzie przepływają jego 
dane. Jednocześnie może cały czas korzystać 
ze wszystkich funkcjonalności oraz zalet 
wynikających z chmury publicznej, takich jak 
oszczędność, skalowalność, elastyczność i 
nowe funkcjonalności. 

Aż 51% respondentów w kontekście chmury 
obawia się o bezpieczeństwo i przede wszyst-
kim zgodność z regulacjami. W niektórych orga-
nizacjach to właśnie brak konkretnych regulacji 
może stanowić większy problem niż często nie-
precyzyjne istniejące regulacje – nie wiadomo 
do czego się dostosować w ramach inwestycji 
w rozwiązania z chmury, żeby być zgodnym 
z przepisami, które mogą pojawić się w przy-
szłości. Dlatego wiele inwestycji w chmurę jest 
wstrzymywanych. Jest też drugi biegun firm, 
które akceptują ryzyko i dopóki nie ma regula-
cji, robią to, co im się podoba i opłaca. 

Najważniejsze przeszkody 
wejścia w chmurę 

publiczną

52%

12%

4%

10%

22%

Wiedza 
merytoryczna 

o rozwiązaniach 
chmurowych w moim 

zespole 

Obawy o kwestie 
bezpieczeństwa 

i kwestie zgodności 
z regulacjami 

mojego sektora 

Brak wiedzy na 
temat zarządzania 

kosztami 
i szacowania 

kosztów rozwiązań 
chmurowych 

Brak dostatecznej 
wiedzy jak 

wykorzystać 
wartości biznesowe 

chmury w mojej 
firmie 

Inne
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Tomasz Matuła,  
Independent  Information and Technology Executive 

Niemal wszyscy widzą potrzebę wykorzystywania rozwiązań chmurowych, dużo firm 
eksperymentuje, jednak tylko niewielka część w znaczący sposób wykorzystuje  
cloud, zwłaszcza w zaawansowanej formie. Między innymi dlatego, że panuje głębo-
kie przekonanie, iż cloud może być niebezpieczny. Podczas spotkania we Wrocławiu, 
w ramach PER, mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję – przedstawiciel jednego z banków 
obalił mit na temat bezpieczeństwa w chmurze – po wdrożeniu rozwiązań chmuro-
wych w jego organizacji, poziom bezpieczeństwa znacząco się zwiększył.

Wciąż brakuje  
wiedzy o chmurze, 
najwięksi gracze powinni 
bardziej aktywnie działać  
w tym obszarze
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CHMURA + 
BEZPIECZEŃSTWO

03
Backup w chmurze?

Scenariusze  
Disaster Recovery

Bezpieczeństwo  
z cloudu – za i przeciw

to wciąż wiele wątpliwości  
i sprzeczne opinie
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cloud  
powoli wyrasta 
na nową gwiazdę 
backupu

Marcin Madey,  
Country Manager, SUSE

Wyraźnie widzimy, że zmienia się po-
dejście do backupu. Firmy odchodzą od 
bibliotek taśmowych i coraz częściej 
robią kopie zapasowe na dyskach, gdyż 
ilość danych do backupu powoduje, że 
nie mieszczą się już w okienku backu-
powym. Do tej zmiany przyczyniły się 
też przepisy RODO, w tym „prawo do 
bycia zapomnianym”, gdyż wyszukanie 
i kasowanie danych na taśmach jest 
dużo trudniejsze, a na dyskach - łatwe 
i szybkie. Open Source wspomaga bu-
dową własnych systemów Software 
Defined Storage, a jednym z zastosowań 
jest backup na dyskach serwerowych. 
SDS są najczęściej elementem własnej 
chmury prywatnej i zapewniają te same 
korzyści, co obiecuje chmura publiczna 
– a więc niskie koszty i nieograniczona 
skalowalność – ale bez wynoszenia da-
nych poza swoją firmę.

Czy firma przechowuje 
lub zamierza przechowywać  

dane backupowe i archiwalne  
w chmurze?

20%
30%

50%

Tak, przechowujemy dane 
backupowe i archiwalne 

w chmurze 

Tak, planujemy przechowywać 
dane backupowe i archiwalne 

w chmurze 

Nie, nie planujemy 
przechowywać tego typu 

danych w chmurze 
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Przemysław Mazurkiewicz,  
EMEA EAST Technical Services Director, Commvault

Przy wykorzystaniu odpowiednich usług oferowanych przez dostawcę chmury, 
np. usługi długotrwałego przechowywania danych archiwalnych, można znacząco 
ograniczyć koszty w porównaniu z ich umieszczeniem w lokalnym data center. Od-
powiednie opcje konfiguracyjne dostosowanego do chmury systemu backupowe-
go, pozwalają też w efektywny kosztowo sposób zapewnić lepszą ochronę danych 
przedsiębiorstwa, np. w aspekcie cyberataków skupionych w znaczącej części na 
lokalnej infrastrukturze firm. Prawie 20% ankietowanych stwierdziło że część danych 
backupowych i archiwalnych już umieszcza w chmurze, a kolejnych 30% zamierza 
w najbliższym czasie w taki projekt zainwestować. Obawy o bezpieczeństwo tych 
danych są coraz mniejsze, wielu uczestników roadshow przyznawało że dostawca 
chmury publicznej jest w stanie zapewnić lepszy poziom bezpieczeństwa, niż dałoby 
się to zrobić lokalnie. Najlepsze systemy backupowe operujące w chmurze są w sta-
nie jeszcze to bezpieczeństwo zwiększyć, poprzez np. szyfrowanie zarówno połączeń 
jak i danych, zapewnienie różnorakich opcji disaster recovery i współpracę z wielo-
ma dostawcami chmury publicznej. Commvault od lat inwestuje w funkcjonalności 
w tym zakresie, pomagając klientom budować bezpieczne, odporne na ataki i efek-
tywne kosztowo systemy chroniące i przechowujące dane zarówno z lokalnych data 
center, jak z chmur publicznych i hybrydowych.  

Backup  
i archiwizacja  
w chmurze 
publicznej  
to jeden z pierwszych 
scenariuszy sto sunkowo 
prostego wejścia  
w technologię chmu rową
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Przemysław Mazurkiewicz,  
EMEA EAST Technical Services Director,  
Commvault

Z wielu rozmów przeprowadzonych w trakcie 
roadshow wynika, że zagrożenie ransomware jest 
uznawane za obecnie jedno z największych ryzyk dla 
prawidłowego funkcjonowania firmy. Potwierdzają 
to dane wielu firm analitycznych – skuteczne ataki 
ransomware rok po roku generują na świecie coraz 
większe koszty, szacowane straty w roku 2019 się-
gają 11,5 mld USD. Pomimo wszelkich, niewątpliwie 
koniecznych, inwestycji w systemy cyberbezpie-
czeństwa - nie można wykluczyć, że hackerzy znajdą 
nowe luki i eksploity, a w ślad za tym zażądają od 
naszej firmy okupu. Tylko solidny system backupo-
wy, który pozwoli zdefiniować priorytety dotyczące 
różnych typów danych, zapewni ochronę wszystkich 
środowisk (w tym laptopów i desktopów), posiada 
opcje wykrywania aktywności ransomware o opar-
ciu o machine learning oraz rozbudowane funkcje te-
stowania procedur DR – jest w stanie dać nam spo-
kojny sen. Bardzo budującym efektem rozmów z CIO 
jest wynik ankiety, w którym potwierdzają oni że 
w ramach swoich procedur DR przygotowują się oni 
na ataki typu ransomware – prawie 72% pytanych 
potwierdziło, że takie prace są prowadzone. Odpo-
wiednie i zaawansowane technologicznie systemy 
backupowe, jak Commvault, są w stanie znacząco 
takie przygotowania przyspieszyć i ułatwić. 

Scenariusze Disaster 
Recovery – czy 

firma przygotowuje 
się na ataki typu 

ransomware?

73%

24%

3%

Tak Nie Inne
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Marius Baczyński,  
Regional Sales Manager, Zscaler

Gdyby rozwiązania były w stanie zagwarantować 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, prawie połowa 
respondentów byłaby skłonna przenieść większość 
zasobów do chmury – zgodnie z nowoczesnym tren-
dem, że nikt, kto nie musi mieć własnych centrów 
danych, nie powinien ich mieć. Chmura daje ogrom-
ne możliwości. Warunkiem jest jednak odpowiednie 
podejście do strategii migracji oraz zrozumienie 
relacji pomiędzy dostawcą chmury a własną orga-
nizacją. Trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo zasobów w chmurze jest z praktycz-
nej konieczności współdzielona pomiędzy dostawcą 
rozwiązania (platforma) i klientem (bezpieczeństwo 
własnych aplikacji i dostępu do nich). Granica mię-
dzy tym, co zapewnia dostawca i klient będzie się 
różnić w zależności od platformy i modelu: SaaS, 
PaaS czy IaaS. 

W poszukiwaniu ideału…  
Czy gdyby został zagwarantowany 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, 

anonimizacja danych oraz obniżenie 
kosztów to firma przeniosłaby do  

chmury publicznej45%

12%

33%

10%

Większość obecnie 
rozwijanych 

i utrzymywanych 
w firmie aplikacji 

i systemów 

Tylko 
infrastrukturę 
(hardware, OS, 
wirtualizatory 

itp.) włącznie 
do poziomu baz 

danych 

Tylko 
niekrytyczne 

biznesowo 
aplikacje 
i systemy 

Nie przeniesiemy 
żadnych 
naszych 
zasobów 

do chmury 
publicznej 
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Marius Baczyński,  
Regional Sales Manager, Zscaler

Według respondentów, główne zalety cyberbez-
pieczeństwa z chmury to korzyści ekonomiczne, 
uproszczenie infrastruktury IT i podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa. Chmura wiąże się z du-
żymi oszczędnościami CAPEX - wielu urządzeń nie 
trzeba już kupować, a w obszarze OPEX - nie trzeba 
utrzymywać usuniętych elementów własnej infra-
struktury. Rośnie poziom bezpieczeństwa, ponieważ 
usunięcie urządzeń z sieci upraszcza ją i w ten spo-
sób redukuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych 
błędów w konfiguracji. Co więcej, miliony użytkow-
ników chmury oznaczają efekt skali – gdy gdzieś 
na świecie pojawia się nowe zagrożenie, dostawca 
natychmiast reaguje i pozostali użytkownicy mogą 
liczyć na prawie natychmiastową ochronę.

32%

21%

30%

7%
9%

uproszczenia 
infrastruktury IT

wymierne korzyści 
EKONOMICZNE

podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa

poprawa komfortu 
pracy użytkowników

Inne

Cyberebezpieczeństwo  
z chmury to przede  

wszystkim: 
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MOBILINI, 
KREATYWNI, 
SMART

04
Mobilność  

– oczywistość dla  
biznesu, wyzwanie  

dla IT

Kto wykorzystuje  
kreatywnych?

Rośnie inteligencja  
środowiska pracy
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Mikołaj Bobiński,  
Sales Director, Samsung

Nośniki elektroniczne, takie jak ekrany czy monitory 
interaktywne, coraz częściej sprawdzają się w firmach 
jako idealne narzędzia do komunikacji z pracownikami, 
zastępując m.in. papierowe plakaty czy ulotki. Pawie 60% 
ankietowanych organizacji przyznaje, że tego typu forma 
komunikacji jest już u nich obecna. Rozwiązania digital si-
gnage pozwalają na łatwe i szybkie dotarcie z informacją 
do pracowników. Ekrany sprawdzą się nie tylko do wy-
świetlania informacji o rezerwacji salki konferencyjnej, 
ale poinformują o planowanych atrakcjach np. z okazji 
Dnia Dziecka, posłużą jako nośnik do przeprowadzenia 
krótkich szkoleń BHP, czy wskażą drogę ewakuacyjną 
w przypadku zagrożenia. 

Zaletą tego typu rozwiązań jest przede wszystkim możli-
wość bardzo szybkiej i jednoczesnej zmiany wyświetlanej 
treści na wszystkich urządzeniach. Jest to możliwe dzięki 
wykorzystaniu rozwiązań do zarządzania ekranami ta-
kimi jak np. Samsung MagicINFO. Nie bez znaczenia jest 
także możliwość wyświetlania ruchomych i multimedial-
nych treści, które dużo skuteczniej przyciągają uwagę 
odbiorcy niż statyczne plakaty czy tablice informacyjne. 

 

Jak zwiększyć kreatywność w organizacji

Nudne i nieefektywne spotkania firmowe to plaga 
wielu organizacji. W wielu przypadkach jest to wina 

przestarzałych narzędzi takich jak papierowe flipchar-
ty czy tablice suchościeralne, które nie przystają do 
współczesnego sposobu pracy. Przykładem urządze-
nia, które wspiera pracę w grupie i łączy zalety trady-
cyjnych rozwiązań z nowoczesnością jest interaktyw-
ny flipchart – Samsung Flip. 

Samsung Flip ma wszystkie niezbędne elementy zapew-
niające przeprowadzanie twórczych i produktywnych 
spotkań w biurze. Przede wszystkim treści nanoszone 
są za pomocą rysika tak jak na klasycznej tablicy, a zma-
zuje się je ręką. Flip pozwala także na łatwe parowanie 
urządzeń takich jak laptopy czy smartfony i wyświetlanie 
z nich filmów czy prezentacji. Duży wyświetlacz jest 
przymocowany do ruchomego stojaka, a jego wielkość 
jest idealnie dopasowana do potrzeb grup omawiających 
pomysły, bez względu na to, w jakiego rodzaju przestrze-
ni biurowej pracują. Zależnie od potrzeb użytkowników, 
wyświetlacz może pracować w orientacji pionowej lub 
poziomej. W ten sposób Samsung Flip w pełni wykorzy-
stuje dostępne miejsce, a kreatywność nie jest ogranicza-
na brakiem przestrzeni. 

Praca w grupie to także częsta wymiana plików i informa-
cji, które przekazywane są w trakcie spotkań. Funkcje za-
pisywania i udostępniania zapisanych notatek w formie 
plików chronione są za pomocą czterocyfrowego kodu. 
Uczestnicy spotkania mogą łatwo udostępniać materia-
ły, wykorzystując pocztę e-mail lub tradycyjny wydruk. 
Użytkownicy mogą również zapisywać notatki ze spo-
tkań na dysku USB lub innych nośnikach zewnętrznych 
w intuicyjny i prosty sposób w popularnym formacie pdf. 

Czy ostatnio w firmie była 
prowadzona komunikacja 

za pomocą nośników 
elektronicznych?

58%

42%

Tak Nie
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Krzysztof Rachwalski,  
Country Manager, Citrix 

Coraz więcej osób w organizacjach stanowią pracownicy mobilni. Jak pokazują wyni-
ki ankiety, średnio jest to ponad 25%. To już teraz całkiem sporo, a należy spodziewać 
się, że trend ten będzie jedynie narastał. Zmiany, a właściwie poszerzenie spektrum 
możliwych form wykonywania pracy rodzi, w firmach konieczność wprowadzania 
nowych narzędzi oraz technologii, które pozwolą pracownikom wykonywać ją efek-
tywnie i łatwo, a zarazem bezpiecznie z punktu widzenia pracodawców. Korzystanie 
z wielu różnych aplikacji, urządzeń i technologii powoduje jednak, że współczesne 
środowiska IT stają się coraz bardziej skomplikowane. To często obniża efektywność 
działań pracowników, dlatego stosowane narzędzia IT muszą podążać za użytkowni-
kami i dostosowywać się do środowiska, w którym pracują. 

Średnio  

26%  
stanowią  
w organizacji  
pracownicy  
mobilni
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Marius Baczyński,  
Regional Sales Manager, Zscaler

Wyniki nie są zaskakujące – dotychczas większość 
firm korzysta z VPN, ponieważ istnieje przekonanie, 
że nie ma alternatywy. Jednak w przypadku pracow-
ników mobilnych, nowoczesną alternatywą jest mi-
krosegmentacja w modelu ‘zero trust’ - połączenie 
użytkownika bezpośrednio z aplikacją na podstawie 
tożsamości, niezależnie od tego gdzie znajduje się 
użytkownik, z jakiego korzysta urządzenia lub syste-
mu operacyjnego. W modelu zero trust cały proces 
odbywa się nad siecią w warstwie aplikacyjnej. Bez-
pieczeństwo bazujące na tożsamości jest bardziej 
elastyczne i bezpieczniejsze niż VPN i co więcej nie 
wymaga zakupu oraz eksploatacji własnej infra-
struktury VPN. 

Czy bezpieczny 
dostęp do internetu 

dla użytkowników 
mobilnych bazuje  

w firmie na VPN?
86%

9%
5%

Tak, korzystamy z VPN Nie, nie korzystamy 
z VPN 

Korzystamy z innego 
rozwiązania niż VPN 
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Tomasz Matuła,  
Independent  Information  
and Technology Executive 

Mam wrażenie, że gros firm nie jest w stanie albo nie 
chce wejść we współpracę agilową w rozumieniu 
kultury organizacyjnej w firmie. To jest możliwe przy 
dobrej współpracy IT, biznesu, bezpieczeństwa, tak 
aby stały, interdyscyplinarny zespół pracował nad 
nowymi projektami, potrzebami biznesowymi. Wte-
dy rośnie produktywność i powstają nowe usługi. 
Jest to warunek niezbędny i konieczny, żeby kre-
atywność pracowników była wykorzystywana do 
rozwoju biznesu. 

Kreatywność 
pracowników 

przyspiesza rozwój 
biznesu w firmie

76%

20%
4%

Tak Nie Inne
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Krzysztof Rachwalski,  
Country Manager Citrix 

Inteligentne środowisko pracy nie tylko uprasz-
cza ją, ale i pozwala odpowiednio zorganizować. 
Firmy mogą stworzyć jednolitą, elastyczną, 
mobilną i zarazem opartą o dostęp kontekstowy 
przestrzeń pracy, zwiększającą efektywność i pro-
duktywność pracowników. Jak wynika z ankiety, 
ponad 75% procent firm wykorzystuje ludzką 
produktywność do rozwoju biznesu, stają się to 
coraz cenniejsze wartości dla organizacji. Takie 
środowisko jest również intuicyjne i proste w uży-
ciu, a dzięki np. funkcjom uczenia maszynowego 
czy zastosowanej analityce jest rozwiązaniem 
inteligentnym. 

Część organizacji może jednak obawiać się, że nie 
będzie wystarczająco bezpieczne, a także że jego 
adopcja do własnych struktur okaże się kosztow-
na. Jednak takie środowisko nie tylko pozwala 
zrównoważyć zapotrzebowanie na wysoką ela-
styczność, ale jest również w stanie sprostać wy-
sokim wymogom bezpieczeństwa. W kontekście 
nakładów finansowych, jakie trzeba ponieść przy 
jego wdrożeniu, warto potraktować je jako inwe-
stycję biznesową, która pomaga organizacji wyjść 
naprzeciw potrzebom pracowników, zwiększyć 
ich efektywność, a tym samym podnieść wartość 
firmy i jej przychodów.

Czy firma mierzy się 
z trudnościami 

znalezienia  
praktycznej strony  

Smart Workplace?

89%

11%

Nie Tak
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EWOLUCJA 
INFRASTRUKTURY

05
Open Source  

– dla oszczędnych  
i niezależnych

Trendy  
w przechowywaniu  

danych

Internet – nowa sieć  
korporacyjna
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Niższe koszty  
i uniezależnienie 
od jednego 
dostawcy 
to wciąż 
najważniejsze 
powody, dla 
których firmy 
otwierają się  
na Open Source

Marcin Madey,  
Country Manager, SUSE

Obniżenie kosztów IT dzięki Open Source to nadal bardzo istotny argu-
ment przy wyborze rozwiązań. Niemniej równie ważne jest uniknięcie 
uzależnienia się od rozwiązań zamkniętych czy rozwiązań od tylko jed-
nego dostawcy. Wybierając Open Source trzeba pamiętać, że i tu można 
wpaść w pułapkę vendor lock-in. Dlatego SUSE promuje się jako Open 
Open Source Company – tworzymy prawdziwie otwarte rozwiązań opar-
te na open source. Nie ograniczamy naszych klientów tylko do jednego 
dostawcy, zawsze pozostawiamy im wybór. 

Największym problemem nie jest cena samego oprogramowania, ale 
koszt jego utrzymania, zatrudnienia fachowców do obsługi oraz koszty 
ewentualnego wyjścia z danego oprogramowania. W Open Source łatwo 
można to zrobić, o ile dostawca nie zmodyfikował fragmentów kodu tak, 
by de facto zamknąć „otwarte” rozwiązanie. Naszym zdaniem lojalność 
klientów powinno się zdobywać jakością dostarczanego oprogramowania 
i towarzyszących mu usług, a nie zamykaniem mu drogi wyboru poprzez 
wprowadzane modyfikacje w projekty Open Source. 

Dla co trzeciego uczestnika ankiety ważna jest także innowacyjność 
rozwiązań Open Source. Jak zauważono, zazwyczaj są już one lub szybko 
się stają lepsze od rozwiązań zamkniętych. Open Source to bez dwóch 
zdań lider we wprowadzaniu innowacji na rynek. Przykładem może być 
konteneryzacja dająca niespotykaną dotąd elastyczność obsługi aplikacji 
i ich bezpieczeństwo, nie wspominając o szybkości dostosowywania do 
zmiennych potrzeb. Jesteśmy już bardzo blisko zastąpienia wirtualizacji 
właśnie konteneryzacją. Nie byłoby chmury bez wirtualizacji, a teraz 
mamy już projekty uruchamiania chmury w kontenerach.  
Open Source potrafi bardzo szybko reagować na potrzeby rynku i adre-
sować nowe potrzeby klientów.  

Powody korzystania
z Open Source

45%
55%

35%

20%

4%

uniezależnienie 
się od rozwiązań 
zamkniętych lub 

pochodzących 
tylko od jednego 

dostawcy (vendor 
lock-in) 

obniżenie kosztów 
operacyjnych 

innowacyjność 
rozwiązań 

i szybsza adopcja 
nowych trendów 

nie będziemy 
w najbliższym 

czasie 
inwestować 

w rozwiązania 
Open Source 

Inne
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Piotr Bator,  
Hyperconverged Sales Manager, HPE

Wyniki ankiety pokazują, że podobny 
odsetek firm przechowuje dane na 
dyskach serwerów x86 i planuje lub 
już stosuje infrastrukturę hipekon-
wergentną – nie jest to przypadek, 
ponieważ w platformach hiperkon-
wergentnych przechowujemy dane 
właśnie na dyskach serwerów x86.

Kiedyś panowała opinia, że macierze 
przechowywane na zewnątrz to ko-
rzystne rozwiązanie, ponieważ można 
współdzielić dyski. Nadal tak jest, ale 
rozwiązania hiperkonwergentne do-
datkowo umożliwiają działanie jako 
macierz dla zewnętrznych serwerów 
x86. Pozwala to nam na wykorzy-
stywanie ich równocześnie zarówno 
lokalnie jak i na zewnątrz. 

Przemysław Mazurkiewicz,  
EMEA EAST Technical Services  
Director, Commvault

Ponad 28% ankietowanych odpowiedziało twier-
dząco na to pytanie. W moim rozumieniu poka-
zuje to, że technologie Software Defined Storage, 
bazujące na sieciach połączonych ze sobą serwe-
rów x86 z wbudowanymi dyskami coraz śmielej 
pojawiają się w polskich przedsiębiorstwach. Wy-
daje się, że korzyści przynoszone przez tego typu 
rozwiązania – tańszy sprzęt, łatwiejsze i mniej 
kosztowne upgrady czy też ograniczenie spad-
ku wydajności systemu przechowującego dane 
przy rozbudowie – zaczynają przemawiać do 
osób kierujących działami IT. Myślę, że jednym 
z najbardziej narzucających się zastosowań takiej 
technologii są systemy obsługujące tzw.  
Secondary data – backupy, archiwa czy też dane 
innego typu wymagające dłuższego przechowy-
wania. Ważne w tym przypadku jest też zmniej-
szenie niebezpieczeństwa vendor lock-in – nie 
musimy przywiązywać się do jednego dostawcy 
sprzętu, bazujemy na oprogramowaniu, które  
– jak Commvault Hyperscale – zarządza sprawnie 
dużymi wolumenami danych typu secondary, 
przechowywanymi na zoptymalizowanej koszto-
wo i wydajnościowo infrastrukturze. 

Czy przechowywanie 
danych na dyskach 
serwerów x86 jest 

optymalne?

28%

60%

11%

Tak Nie Inne
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Marius Baczyński, 
Regional Sales Manager, Zscaler 

W świecie, w którym użytkownicy są od wielu lat 
‘supermobilni’ i regularnie pracują poza granicami 
swojej sieci korporacyjnej, a aplikacje coraz częściej 
migrują do chmury, internet staje się naszą nową 
siecią korporacyjną. Problem polega na tym, że w 
przeciwieństwie do tradycyjnych sieci WAN, inter-
net z zasady nie jest pod naszą kontrolą. W tej nowej 
rzeczywistości technologia SD-WAN skonfigurowa-
na w trybie bezpośredniego dostępu do internetu z 
każdej lokalizacji pozwala dynamicznie osiągnąć jak 
najlepsze parametry dla aplikacji transportowanych 
przez internet, a rozwiązania cyberbezpieczeństwa 
z chmury zapewniają zaawansowane mechanizmy 
bezpieczeństwa w środowiskach z rozproszonym 
dostępem do internetu stanowczo taniej niż trady-
cyjna alternatywa zakupu i utrzymania urządzeń 
firewall w każdej lokalizacji.

Każdy producent technologii SD-WAN zdaje sobie 
sprawę z tego, że tylko rozwiązanie z chmury jest w 
stanie kompleksowo zapewnić bezpieczeństwo ich 
platformy. Rozwiązania te są z tego względu auto-
matycznie przygotowane na integrację z platformą 
taką jak Zscaler. Każda firma, rozważająca wdroże-
nie technologii SD-WAN, musi zdać sobie sprawę, 
że SD-WAN i bezpieczeństwo z chmury to jeden 
projekt – nie da się bezpiecznie wdrożyć jednego bez 
drugiego.

Wykorzystanie
SD-WAN

17%

42% 40%

Korzystamy z tej 
technologii w firmie 

Rozważamy korzystanie 
z tej technologii 

w przyszłości 

Nie planujemy 
inwestycji 

w technologię SD-WAN 
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Krzysztof Rachwalski,  
Country Manager, Citrix 

Zainteresowanie SD-WAN jest spowodowane współczesnymi wymogami biznesu. 
Coraz częściej efektywne działanie organizacji jest uzależnione od niezawodnego, 
wydajnego połączenia sieciowego. Tam, gdzie biznes działa w dużej mierze w oparciu 
o poprawnie funkcjonującą infrastrukturę IT, inteligentne sieci WAN mogą stać się 
najlepszym sposobem łączenia Internetu Rzeczy, firmowych data center oraz użyt-
kowników z zasobami ulokowanymi w chmurze.

Nie należy stronić od tych rozwiązań, lecz z pewnością warto je bliżej poznać. Sieci 
rozległe definiowane programowo (SD-WAN) stanowią doskonałe zastępstwo dla 
tradycyjnej sieci rozległej (WAN). W oparciu o algorytmy programowe decyzje o tym, 
jakiego rodzaju połączenia użyć, są podejmowane na bieżąco i bardziej dynamicznie. 
Dla organizacji wybór takiego rozwiązania oznacza większą elastyczność w mak-
symalizacji wydajności aplikacji, zmniejszeniu opóźnień i zwiększaniu dostępności 
usług. To z kolei przekłada się na zwiększenie satysfakcji z pracy użytkowników. Do-
datkowo SD-WAN pozwala na obniżenie ryzyka związanego ze skutkami potencjal-
nej awarii.

Dynamiczne, zróżnicowane i ukierunkowane na rzeczywiste działania użytkowników 
sieci będą definiowane programowo - tak jak już dziś występuje to w część firm dba-
jących o swoją przyszłość. To tam SD-WAN staje się centralnym punktem kontrolnym 
dla inteligentnej i wydajnej integracji różnych modeli firmowych sieci - od niezawod-
nej komunikacji IoT przez dynamiczną, definiowaną przez określone polityki dystry-
bucję zasobów w sieci lokalnej i w środowiskach multi-cloud aż po szybkie cyfrowe 
wykorzystanie przestrzeni roboczej dla użytkowników mobilnych. 

Rozwiązania 
oparte o sieć 
definiowaną 
programowo 
stają coraz istotniejszym 
punktem w planach 
inwestycyjnych wielu 
organizacji
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Radosław Buszan,  
Segment Lead & Board Member, 
Dell Technologies

Przejście na architekturę hiperkonwe-
rgentną to jeden z najlepszych sposo-
bów na przeniesienie ciężaru działania 
na rozwój z utrzymania IT. Należałoby 
zachęcić firmy, które jeszcze tego nie 
robią, do rozważenia takiej opcji. 

Najważniejsze korzyści, które przynosi 
infrastruktura hiperkonwergentna to 
skalowalność, łatwość zarządzania 
i rozwoju infrastruktury. W klasycznej 
infrastrukturze osiągnięcie stanu, 
w którym wszystkie systemy i aplika-
cje są aktualne i zabezpieczone jest 
praktycznie niewykonalne. W infra-
strukturze hiperkonwergentnej mamy 
wszystko w jednej paczce i pewność, 
że jest aktualne i bezpieczne. To pozo-
stawia czas na inne działania i pomaga 
rozwiązać problem braku specjalistów 
na rynku pracy.

Piotr Bator,  
Hyperconverged Sales Manager, HPE

Kilkanaście procent respondentów już korzysta 
z infrastruktury hiperkonwergentnej. Firmy, 
z którymi współpracuję, są bardzo zadowolone 
z tego typu rozwiązań, obserwujemy rosnące za-
interesowanie tymi platformami. Mamy tez klien-
tów, którzy nie planują inwestycji, bo hiperkon-
wergencja nie jest dla każdego, np. nie odpowiada 
na potrzeby firm, które potrzebują potężnych 
wydajności, mają skomplikowaną infrastrukturę 
wyspową. 20% respondentów planuje inwestycję 
w rozwiązania hiperkonwergentne, to pozytyw-
ny sygnał. Jeszcze do niedawna te platformy 
dopiero wchodziły na polski rynek. Zaczęły być 
popularne w ciągu ostatnich 2 lat. Hiperkonwer-
gencja świetnie sprawdza się w przypadku firm, 
które potrzebują twz. cloud experience, czyli 
chcą posiadać lokalnie platformę, ale korzystać 
z niej na zasadzie powoływania zasobów za po-
mocą kilku kliknięć, tak jak w chmurze. 

Dzięki architekturze hiperkonwergentnej mo-
żemy szybciej zrealizować potrzeby biznesu, po-
nieważ przyspiesza pracę, a jednocześnie ułatwić 
działowi IT realizację potrzeb biznesu. Stworzy-
liśmy platformę prostą w zarządzaniu i obsłudze, 
tak aby IT mogło szybko realizować pomysły 
biznesu. 

Popularność 
infrastruktury 

hiperkonwergentnej

13%

20%

66%

Korzystamy z rozwiązań 
hiperkonwergentnych 

Planujemy inwestycje Nie planujemy 
inwestycji 
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Analitycy 
o Platform 
Evolution 06

Jakie najważniejsze 
wnioski płyną  
z samooceny  

polskich CIO? 

W jakich warunkach 
pracuje polski CIO? 
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Jakie najważniejsze wnioski płyną  
z samooceny polskich CIO?

Wciąż co piąta polska firma realizuje projek-
ty IT korzystając jedynie z modelu waterfall. To 
sprawdzony sposób, który przez dekady królował 
w świecie IT, ale przez swoją specyfikę słabo nada-
je się do realizacji projektów innowacyjnych, a jego 
największą wadą jest dostarczenie efektów w od-
ległym czasie, gdy otoczenie biznesowe często się 
już istotnie zmieniło. Dlatego cieszy fakt, że ponad 
jedna trzecia polskich firm dostarcza projekty IT 
w sposób bi-modalny różnicując sposób realizacji 
projektu (waterfall lub agile) w zależności od jego 
przedmiotu. Ok. 27% firm pracuje w pełni opiera-
jąc się na modelach zwinnych (agile) natomiast 2% 
wdrożyło DevOps. Bardzo popularne są własne 
metodyki realizacji projektów, głównie oparte na 
waterfall, ale również na modyfikacjach scrum – 
18% firm stosuje własną metodykę, niektóre z nich 
opisują ją jako „brak spójnego podejścia”. Grupa 
ta, wraz z praktykami waterfall (w sumie to 37% 
firm biorących udział w ankiecie), jest naturalnym 
adresatem modelu transformacji opisanej przez 
Gartner, jako holistyczne podejście do zmiany I&T 
Operating Model. Jakie wyzwania stoją przez pol-
skimi CIO chcącymi zmienić model operacyjny?

Największym wyzwaniem przy transformacji 
modelu operacyjnego jest współpraca z innymi 
działami. Aż 10% polskich CIO określiło zaanga-
żowanie biznesu w projekty IT jako „małe”. Nie-
stety jest to częsta praktyka, którą wciąż obser-
wuję na polskim rynku: strona biznesowa zgłasza 

Platform Evolution   
– holistyczne podejście  
do zmiany modelu 
operacyjnego

Paweł Białka,  
Executive Partner, Gartner
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wymagania do projektu (zazwyczaj jest ich bar-
dzo dużo), po czym znika na czas jego realizacji 
i pojawia się znowu przy odbiorze dostarczonych 
produktów. Chyba nikogo nie trzeba przekony-
wać o nieefektywności takiego podejścia przede 
wszystkim dla samego biznesu, który po miesią-
cach oczekiwań dostaje często coś innego niż się 
spodziewał. Niemal połowa uczestników badania 
określiła zaangażowanie biznesu jako „średnie”. 
Również takie podejście, które oznacza uczest-
nictwo przedstawicieli biznesu w największych 
kamieniach milowych projektu nie pozwala na 
wykorzystanie potencjału metodyk zwinnych 
i często prowadzi do niezadowolenia odbiorców 
produktów projektu z jego rezultatów. Ciągłe 
zaangażowanie strony biznesowej w realizację 
projektu, a raczej rozwój produktu jest kamie-
niem węgielnym podejścia agile, które od 2001 
roku zdobywa świat informatyki. Obecnie tyl-
ko nieco ponad 40% polskich CIO pracuje w tak 
komfortowych warunkach. Proporcję tę trzeba 
zwiększyć, przede wszystkim edukując biznes 
i wskazując na obopólne korzyści. Z doświadcze-
nia pracy z CIO w naszym regionie Europy wiem, 
że otwarta rozmowa z biznesem i pokazanie im 
korzyści ze współpracy skutkuje większym za-
angażowaniem. Jednym z narzędzi pomocnych 
w takiej edukacji jest model Gartnera.

W jakich warunkach pracuje  
polski CIO?

Wyniki ankiety wskazują, że trzy czwarte pol-
skich CIO w pełni zarządza budżetem na rozwój 

IT (Capex). Analizy firmy Gartner wskazują, że me-
tody zwinne, przejście od projektów do produk-
tów, współuczestnictwo i współodpowiedzial-
ność biznesu za kierunek prac oraz ich rezultaty 
przynoszą największe efekty, gdy biznes zarzą-
dza częścią budżetu IT Capex. Najlepsze praktyki 
opisane w analizach Gartnera jasno wskazują, że 
ten element jest bardzo istotny do zapewnienia 
sukcesu transformacji modelu operacyjnego I&T, 
zwłaszcza przekonania strony biznesowej do 
wspólnego ponoszenia odpowiedzialności.

Analizując ekosystem, w którym działają polscy 
CIO, zapytaliśmy o liczbę osób po stronie dostaw-
ców IT, które efektywnie wspierają zespoły IT w fir-
mach. Żaden z respondentów nie wybrał odpowie-
dzi „zero”. To bardzo dobra wiadomość, świadcząca 
o dojrzałości polskich firm. Organizacje najbardziej 
dojrzałe korzystają z modelu mieszanego pracow-
ników własnych, kontraktorów i outsourcingu. Aż 
8% firm wskazało, że są wspierani przez ponad 150 
osób po stronie partnerów. Sojusze strategiczne 
i zarządzanie dostawcami usług są często niedoce-
nianym, a ważnym i bardzo czasochłonnym zada-
niem współczesnego CIO. Warto zbudować własną 
strategię w tym obszarze i stworzyć komórkę orga-
nizacyjną dedykowaną do zarządzania dostawcami 
IT, aby odciążyć CIO, który często poświęca na to 
lwią część swojego wysiłku. 
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