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Rynek medyczny 
i farmaceutyczny
Realizujemy projekty dla 
dostawców usług medycznych, 
szpitali, producentów 
farmaceutycznych, 
producentów sprzętu 
medycznego i artykułów 
higienicznych, sieci aptek 
oraz dystrybutorów. 
Dysponujemy własnym - ciągle 
rozbudowywanym – panelem 
badawczym, obejmującym 
ponad 5000 lekarzy, o różnych 
specjalizacjach. 

FMCG i handel
Doświadczenie m.in. 
w sektorze rolno-
spożywczym, HoReCa, 
kosmetycznym, 
odzieżowym, chemii 
gospodarczej oraz na rynku 
dystrybucji zaowocowało 
zbadaniem ponad 1000 
wiodących marek w branży. 
Pomagamy w zwiększeniu 
wartości generowanej przez 
obecnych klientów oraz 
wprowadzeniu nowych 
produktów na rynek.

Rynek ICT

Rynek ICT oraz nowe 
technologie należą do 
najdynamiczniej rozwijających 
się sektorów na świecie. 
Badamy je, by coraz 
lepiej rozumieć finalnych 
odbiorców. Doradzamy, jak 
osiągnąć sukces w tak szybko 
zmieniającym się otoczeniu 
biznesowym. Zrealizowaliśmy 
projekty dla ponad 
120 klientów. Część z nich 
obejmowała swoim zakresem 
niemal całą Europę!

PMR Ltd Sp z o.o. to lider na rynku doradztwa biznesowego i usług badawczych, realizowanych 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Nasi konsultanci, 
analitycy i badacze od ponad 20 lat wspierają lokalnych i globalnych graczy rynkowych, 
dostarczając im skuteczne rozwiązania biznesowe i ekspercką wiedzę o rynku. 

20+

Lider na rynku doradztwa biznesowego
i usług badawczych

Kim jesteśmy

lat na rynku 250+ projektów 
rocznie 500+ globalnych 

klientów

50+ przebadanych 
krajów 100+ 

osób pracujących 
na sukces 
klientów 300+ partnerów 

biznesowych

Rynek budowlany
Pracujemy dla 
deweloperów, producentów 
materiałów budowlanych, 
producentów surowców, 
generalnych wykonawców, 
dystrybutorów i marketów 
budowlanych DIY. 
Oferowana przez nas 
ekspercka wiedza pomaga 
klientom w podejmowaniu 
właściwych decyzji. 
Świadczy o tym ponad 
1000 strategicznych analiz 
rynku budowlanego.



Zgodnie z naszym wewnętrznym audytem, różnica między prognozowaną  
a rzeczywistą wartością w przypadku modeli prognostycznych  

nie przekracza 5%. Z technicznego punktu widzenia oznacza to,  
że prognozy PMR są dokładne i wiarygodne.

Wykresy przedstawione powyżej prezentują wybrane przykłady porównań  
naszych prognoz i ostatecznych realizacji danych.

  +48 12 340 51 00        moreinfo@pmrcorporate.com 

  PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków   www.mypmr.pro 

Prognozy PMR vs dane ostateczne
– porównanie

Prognoza wartości rynku oprogramowania  
w Polsce, prezentowana w raporcie Rynek IT  
w Polsce 2015, była przeszacowana średnio o

1.8%.

1

Prognoza liczby użytkowników IPTV w Polsce, 
prezentowana w raporcie Rynek płatnej telewizji 

w Polsce 2016, była niedoszacowana średnio o

2.1%.
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Wartość rynku oprogramowania (mld zł) 
w Polsce, 2013-2016
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raport 2015 dane ostateczne

Liczba użytkowników IPTV (mln)  
w Polsce, 2014-2017
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Prognozy wartości rynku mobilnego internetu 
w dostępie dedykowanym (modem+komputer) 
w Polsce, prezentowane w raporcie Rynek 
mobilnego internetu i usług dodanych VAS  
w Polsce 2016 były przeszacowane średnio o

3.5%.

Wartość rynku mobilnego internetu w dostępie 
dedykowanym w Polsce (mld zł), 2013-2016
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8	 Najwięksi	dostawcy	IT	2017	w	poszczególnych	kategoriach

SEKTOR	IT

10	 Polski	rynek	IT	w	roku	2017
Ubiegły rok stał pod znakiem oczekiwania na ożywienie w sektorze publicznym. 
W roku 2017 wyjątkowo duża liczba firm IT zmuszona została  do przeprowadzenia 
restrukturyzacji lub ogłosiła upadłość. To także okres, w którym dokonano kilku 
przejęć na rynku dostawców systemów wspomagających zarządzanie w Polsce.
16	 Tabela:	100 największych firm IT działających w Polsce w roku 2017
22	 Tabela:	Firmy IT działające w Polsce w roku 2017
28	 Tabela:	Firmy IT o największym wzroście przychodów w roku 2017
32	 Tabela:	Firmy IT o największym spadku przychodów w roku 2017
33	 Tabela: Firmy IT o największym zatrudnieniu w roku 2017
35	 Tabela: Firmy IT o największym przychodzie na pracownika w roku 2017
36	 Nadal	żyjemy,	czyli	rzeczywistość	po	RODO
25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie ogólnego Rozporządzenia o Ochro-
nie Danych Osobowych, znanego powszechnie pod nazwą RODO. Tym samym dla 
krajów członkowskich i administratorów przetwarzających dane zakończył się okres 
dwuletnich przygotowań do nowych przepisów.
40	 Tabela: Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT  

w Polsce w roku 2017
42	 Tabela: Firmy IT o największym zysku netto w roku 2017
43	 Tabela: Firmy IT o największej stracie netto w roku 2017
46	 Tabela: Firmy IT o największym udziale zysku brutto  

w przychodach w roku 2017
47	 Tabela:	Firmy IT o największym zysku brutto w roku 2017
50	 Tabela: Przychody największych grup kapitałowych w branży IT i ich spółek 

zależnych w roku 2017
52	 Cyfrowy	świat	rekrutacyjnych	wyzwań
W Polsce dynamicznie rozwijają się zarówno małe firmy, jak i zaawansowane tech-
nologicznie międzynarodowe korporacje. W związku z tym popyt na usługi IT sy-
stematycznie rośnie, a firmy borykają się z niedoborem odpowiednich specjalistów. 
Szacuje się, że w Polsce brakuje 50–80 tys., a w całej Unii Europejskiej nawet 500 tys. 
ekspertów IT. Poszukiwani są głównie programiści, choć na rynku pracy zatrudnienie 
znajdują również analitycy, projektanci systemów czy menedżerowie projektów.
57	 Tabela:	Najwięksi dystrybutorzy rozwiązań IT w Polsce w roku 2017
58	 Rynek	usług	IT	w	Polsce	ponownie	na	plusie
Wzrost w 2017 roku na rynku usług należy w całości przypisywać dobrej sytuacji 
w segmencie przedsiębiorstw prywatnych, które chętniej – niż w poprzednich latach 
– inwestują w IT. Jednak firmy IT koncentrujące się na rynku zamówień publicznych 
napotykały w ubiegłym roku kolejne problemy.
60	 Tabela: Firmy o największych przychodach  

ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2017
62	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży  

usług integracyjnych w Polsce w roku 2017
63	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży  

usług outsourcingu w Polsce w roku 2017
64	 Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży  

oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2017
65	 Tabela:	 Firmy o największych przychodach z wynajmu pracowników  

w Polsce w roku 2017
65	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze szkoleń  

w Polsce w roku 2017
66	 Cena	 kluczowym	 parametrem	 przy	wyborze	 dostawcy	 data	 center	 

w	Polsce
Cena – a właściwie całkowity koszt posiadania usługi – to główny czynnik determi-
nujący wybór dostawcy data center w Polsce. Znaczenie odgrywa również lokalizacja 
obiektu, posiadana certyfikacja oraz referencje i rekomendacje.
69	 Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług data center 

w Polsce w roku 2017
69	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia 

aplikacji w Polsce w roku 2017
70	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud com-

puting w Polsce w roku 2017 w podziale na SaaS/PaaS/IaaS
71	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud com-

puting w Polsce w roku 2017
74	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług doradztwa 

IT w Polsce w roku 2017
75	 Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych 

w Polsce w roku 2017
78	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2017
82	 Polska	branża	gier:	o	wielki	rynek	walczy	kilkaset	firm
Rynek gier wideo liczy już sobie dobrych kilka dekad, ale Polacy mogli na niego 
wejść stosunkowo niedawno. Najpierw blokadę stanowił ustrój, potem opóźnienia 
technologiczne i niedobór środków. Zaczęło się to zmieniać wraz z nowym wiekiem, 
a obecna dekada pokazuje, że Polacy mogą się stać europejskim liderem branży gier. 
Najpierw będzie trzeba jednak przezwyciężyć kilka problemów…
85	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży gier komputerowych w roku 2017
85	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży aplikacji mobilnych w roku 2017
86	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego  

w roku 2017

90	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2017
90	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data 

w roku 2017
92	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM  

w roku 2017
92	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży systemów klasy ECM w roku 2017
94	 Perspektywy	rozwoju	Smart	Cities	w	Polsce
O inteligentnych miastach dużo się mówi, mówią o nich chętnie także włodarze 
miast, a Unia Europejska stawia inwestycje w Smart Cities jako jeden z priorytetów. 
Natomiast raczej nikt zapytany na ulicy nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, 
czy jego miasto jest smart? Wszystko dlatego, że brakuje projektów komplekso-
wych. Od Smart City jednak nie uciekniemy. Przyszłość polskich miast to właśnie 
inteligentne miasta.
98	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży sprzętu IT w roku 2017
100	 Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu własnego 

w roku 2017
101	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży serwerów, kompu-

terów, peryferii i urządzeń mobilnych w roku 2017
102	 Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu partnerów 

w roku 2017
104	 Rynek	cyberbezpieczeństwa	w	Polsce	będzie	wart	1,5	mld	zł
 Rosną wydatki polskich firm na bezpieczeństwo IT. W 2017 roku ich wartość 

wzrosła o prawie 11%, do 1,3 mld zł. W tym roku wzrost ma być jeszcze 
szybszy, bo 16% do 1,5 mld zł. Cały ekosystem rozwiązań służących zapew-
nieniu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach wart jest ponad trzykrotnie 
więcej – ok. 5 mld zł.

108	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpie-
czeństwa w roku 2017

108	 Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań siecio-
wych w roku 2017

109	 Tabela:	Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań pamięci 
masowych, backupu i archiwizacji w roku 2017

109	 Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży systemów druku 
w roku 2017

INNOWACJE

110	 Big	Data	ma	coraz	większe	znaczenie	dla	współczesnej	ekonomii	
Analiza dużych zbiorów danych zamienia zwykłe przedmioty codziennego użytku 
w inteligentną technologię. Pozwala lepiej kontrolować stan zdrowia. Wpływa na 
rozwój innowacyjnych wynalazków, takich jak bezzałogowe samochody. Jedno-
cześnie budzi ona wiele wątpliwości natury prawnej, moralnej i etycznej. Doty-
czą one takich kwestii, jak bezpieczeństwo cybernetyczne czy odpowiedzialność 
firm za działania podejmowane na podstawie stosowanych przez nie algorytmów.  
W niniejszym artykule skupiamy się na wpływie Big Data na konkurencję.
114	 Globalne	wydatki	na	cyfrową	transformację	wzrosną	w	2018	roku	o	15%
Firma analityczna IDC przedstawiła globalną prognozę wydatków na cyfrową trans-
formację. W roku 2018 mają one przekroczyć kwotę 1,1 bln USD. Dla porównania, na 
technologie i usługi w obszarze cyfryzacji w roku 2017 firmy wydały 958 mld USD.
118	 Zbyt	duży,	aby	upaść,	zbyt	mały,	aby	wygrać…
Osiągnięcia takich naszych firm, jak Ivona Software, CD Project, Life Chat,  
Audioteka.pl są bezsprzeczne i imponujące. Jednakże obecność innowacyjnych 
rozwiązań „Made in Poland” na globalnym rynku nie odpowiada ani naszemu 
potencjałowi demograficznemu, ani aspiracjom. Żadnej polskiej firmie nie udało 
się powtórzyć sukcesów na skalę Skype, Spotify czy AVG. Wszystkie pochodzą 
z mniejszych niż Polska krajów Europy. Dlaczego tak się dzieje?
120	 Start-upów	w	Polsce	przybywa,	ale	te	dane	nie	napawają	optymizmem
Baza start-upów w Polsce nie powiększa się zbyt dynamicznie. Aż 25% z nich po-
wstaje w Warszawie, a koszty ich prowadzenia są dużo większe niż w wielu sąsied-
nich państwach. Jednocześnie wydatki na badania i rozwój względem PKB spadają.  
Taki obraz – dość smutny – wyłania się z analizy danych o polskich start-upach.  
Są jednak też pozytywy.

DIGITAL	CFO

122	 Technologie	IT	a	nowe	wyzwania	CFO
Nowe rozwiązania z jednej strony pomagają sprostać nowym zadaniom i wymogom 
stawianym przed pionami finansowymi. Z drugiej zaś nowe technologie IT są czymś, 
co może szybko pozbawić to stanowisko znaczenia – podobnie jak miało to miejsce 
kilka lat temu z CIO – o ile CFO nie określi na nowo swojej roli.
125	 Bez	automatyzacji	sukces	byłby	niemożliwy
AirHelp powstała w 2013 roku i specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań i re-
kompensat lotniczych. Ze względu na dużą ilość przelewów wychodzących i przy-
chodzących w skali miesiąca firma ta jest mocno związana z rynkiem finansowym 
i sektorem FinTech. Aby obsługiwać klientów, AirHelp korzysta bowiem z usług 
zewnętrznych dostawców. W gronie jej stałych partnerów znajdziemy takie firmy 
FinTech, jak: Currencycloud, Stripe i PayPal. Dzięki temu AirHelp jest w stanie nie 
tylko w sposób niedrogi przyjmować i przekazywać środki finansowe. Firma działa 
też w sposób w pełni bezpieczny i wydajny. 
128	 Skuteczna	digitalizacja	procesów	
Firma Elsen przeprowadziła z sukcesem restrukturyzację obszaru finansów. Jedno-
cześnie wprowadzono procesowe podejście, optymalizując i automatyzując procesy 
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biznesowe. Celem było przyspieszenie spływu należności. 
Aby go osiągnąć, projekt został oparty na optymalizacji 
procesów wymiany informacji. Za wdrożenie nowoczes-
nych rozwiązań w zarządzaniu finansami Elsen w 2017 roku 
otrzymała wyróżnienie Digital Finance Award.

130	 CUW	jako	sposób	na	digitalizację	procesów	fi-
nansowych

W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” kilka razy w tym 
roku dyskutowaliśmy o tym, czy i jaki powinien być „pilot” 
podczas budowania Centrum Usług Wspólnych (CUW) 
w celu sprawnego realizowania procesów finansowych, 
czyli tak aby tworzyły wartość dla klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego. W jaki sposób powinno się to robić, jakiego 
standardu oczekiwać, jak oceniać oferty firm doradczych, 
jak planować i rozliczać taki projekt oraz co należy zrobić 
i uwzględnić? Jak w końcu automatyzować procesy? Co 
jest możliwe i w jakich systemach ERP, a jakie zupełnie nie 
wspierają procesowego podejścia?

KLIENCI	BRANŻY	IT

132	 Cyfrowa	transformacja	i	podejście	do	innowacji	
w	polskich	firmach

O procesach cyfrowej transformacji w polskich firmach; 
konieczności – w związku z tym – zmiany organizacji od 
wewnątrz; umiejscowieniu w organizacji i zadaniach CDO; 
projektach z zakresu Przemysłu 4.0; roli technologii jako 
wsparcia procesów biznesowych; umocowaniu pionów IT; 
wciąż niedocenianym w Polsce modelu cloud computing; 
Artificial Intelligence i nadużywaniu tego pojęcia oraz 
różnych typach sztucznej inteligencji; a także problemach 
z innowacyjnością w polskich firmach rozmawiamy z przed-
stawicielami firm: Atlas, BGŻ BNP Paribas, Britenet, Dassault 
Systèmes, Gaspol, Innergo Systems, KDPW i LUX MED.

BADANIE WŚRÓD CIO NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRM
144	 Jaka	jest	rola	CIO/IT	Managera	w	obecnych	cza-

sach?
144	 Na	co	CIO/IT	Managerowie	poświęcają	obecnie	

najwięcej	czasu?
144	 Najważniejsze	obszary	współpracy	CIO/IT	Mana-

gera.
144	 Jakie	są	najczęstsze	obszary	„konfliktu”	IT	z	bi-

znesem.
145	 Czy	w	polskich	firmach	prowadzone	są	projekty	

cyfrowej	transformacji?
145	 Największe	bariery	w	przeprowadzeniu	cyfrowej	

transformacji.
145	 Kto	 odpowiada	 –	 powinien	 odpowiadać	 –	 za	

transformację	cyfrową?
146	 Które	z	działów	polskich	firm	są	zaangażowane	

w	projekty	cyfrowej	transformacji?
146	 Jaki	jest	cel	prowadzonych	w	polskich	firmach	

projektów	związanych	z	cyfryzacją?
147	 Czy	polskie	firmy	mają	w	planach	wdrożenie	me-

todologii	DevOps?
147	 Jakie	projekty	uznawane	są	za	strategiczne	w	pol-

skich	firmach?
148	 W	jaki	sposób	zmienił	się	budżet	polskich	firm	na	

IT	w	roku	2018?
148	 W	których	obszarach	budżet	polskich	firm	się	

zwiększył?
148	 W	których	obszarach	budżet	polskich	firm	się	

zmniejszył?
148	 W	jaki	sposób	zmieni	się	budżet	polskich	firm	na	

IT	w	roku	2019?
148	 Czy	polskie	firmy	przetwarzają	zbiory	Big	Data?
149	 Które	projekty	infrastrukturalne	zamierzają	prze-

prowadzić	polskie	firmy?
149	 Które	z	inicjatyw	związanych	z	bezpieczeństwem	

aktualnie	wdrażają	polskie	firmy?
149	 Czy	strategia	IT	polskich	firm	jest	zintegrowana	

ze	strategią	bezpieczeństwa?
149	 Które	z	projektów	aplikacyjnych	aktualnie	pro-

wadzą	polskie	firmy?
149	 Które	z	inicjatyw	związanych	z	sieciami	planują	

przeprowadzić	polskie	firmy?
150	 Sektor,	z	którego	pochodzą	ankietowani
150	 Pochodzenie	firmy	(polska	vs	zagraniczna)
150	 Wielkość	zatrudnienia
150	 Stanowisko

152	 Biała	księga	Ministerstwa	Cyfryzacji:	ostatni	ra-
port	Minister	Streżyńskiej

Na dwie godziny przed ogłoszeniem w styczniu 2018 roku 
nowego składu rządu, Ministerstwo Cyfryzacji opubliko-
wało Raport o cyfryzacji kraju. Przedstawiamy najważniejsze 
wnioski, które z niego wynikają. W ramach rekonstrukcji 
z funkcji Ministra Cyfryzacji odwołano Annę Streżyńską. 
W kwietniu br. nowym szefem resortu cyfryzacji został 
Marek Zagórski.
154	 Tabela:	Firmy IT o największej sprzedaży do sekto-

ra administracji publicznej i służb mundurowych 
w roku 2017

155	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora 
opieki zdrowotnej w roku 2017

156	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży do sektora 
edukacji i R&D w roku 2017

158	 5,1	mld	zł	w	przetargach	IT	w	sektorze	publicznym	
w	roku	2017

W porównaniu z rokiem 2016 (4,0 mld zł) wartość rozstrzyg-
niętych przez sektor publiczny inwestycji wzrosła o 27,5%. 
Jest to jednak głównie zasługa IV kwartału, wartość 
wszystkich rozstrzygniętych przetargów wzrosła aż o 80%.  
W IV kwartale 2017 roku dokonano rozstrzygnięć 5430 
przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy 
związane z branżą IT. Ich łączna wartość wyniosła ponad 
1, 8 mld zł.
160	 Czwarta	rewolucja	przemysłowa	w	Polsce
Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza kompleksową 
transformację cyfrową. Wiąże się ona m.in. z robotyzacją, 
automatyzacją, digitalizacją i zaawansowaną analityką. 
Przemysł 4.0 to synergia rozwiązań IT z przemysłem OT. 
Prawdziwy boom związany z tą zmianą ma nadejść po 2020 
roku. Jednak wiele firm już dziś wdraża jej elementy. Jak po-
strzegana jest przez polskich przedsiębiorców?
166	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży do sektora 

przemysłowego w roku 2017
168	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży do sektora 

utilities w roku 2017
169	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży do sektora 

energetycznego w roku 2017
170	 Technologie	zmieniające	biznes	oczami	najwięk-

szych	firm
Technologiczne dysrupcje, Przemysł 4.0, sztuczna inteli-
gencja, internet rzeczy – wciąż dywagujemy, czy to jedynie 
modne marketingowe hasła, czy też rzeczywiste zmiany, 
jakie zachodzą w przedsiębiorstwach? Z badań KPMG 
wynika, że u największych światowych potentatów nowe 
technologie mają realny wpływ na to, jak funkcjonują te 
firmy, a ich umiejętne wykorzystanie jest jedną z przewag 
konkurencyjnych.
174	 Tabela: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora 

bankowego w roku 2017
175	 Tabela:	Firmy IT o największej sprzedaży do sektora 

finansowego w roku 2017
178	 Firmy	napędzane	danymi	z	dużą	przewagą	kon-

kurencyjną
Rośnie znaczenie danych w firmach. Służą już one jednak 
nie tylko do raportowania i monitorowania. Stały się im-
pulsem do podejmowania decyzji menedżerskich, np. przy 
ustalaniu, jakie zadania można i warto zautomatyzować, 
aby poprawić efektywność w organizacji. Co powinny zro-
bić przedsiębiorstwa, które w większym stopniu chcą być 
napędzane przez dane?
181	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora 

transportu, logistyki i spedycji w roku 2017
182	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży do sektora 

telekomunikacyjnego w roku 2017
183	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży do sektora 

mediów w roku 2017
184	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora 

handlowego w roku 2017
185	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży do sektora 

IT w roku 2017
185	 Tabela:	 Firmy o największej sprzedaży do in-

nych sektorów (m.in. rolnictwo i budownictwo)  
w roku 2017

186	 Tabela: Firmy o największej sprzedaży do dużych 
firm w roku 2017

187	 Tabela:	Firmy o największej sprzedaży do sektora 
MŚP w roku 2017
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2017
NAJWIĘKSI DOSTAWCY IT 

w poszczególnych sektorach i kategoriach

RYNEK

4	561	mln	zł
AB,	 
największa firma IT działają-
ca w Polsce

8	226	mln	zł
GK	AB,	 
grupa kapitałowa  
o największych  
przychodach 

7	000	osób
Capgemini	Polska,	 
firma o największym zatrud-
nieniu 

351	mln	zł
Comarch,	 
firma o największym  
eksporcie produktów  
i usług IT

4	777	mln	zł
AB,  
największy dystrybutor w 
Polsce pod względem przy-
chodów

185	mln	zł
CD	Projekt	RED,	 
firma o największym  
zysku netto

92%
Voicetel	Communications,	 
firma o największym udziale 
zysku brutto w przychodach

SEKTORY

237	mln	zł
Asseco	Poland,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora administracji 
publicznej  
i służb mundurowych

 392	mln	zł
Luxoft	Poland,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora bankowości

122	mln	zł 
ATENA	Usługi	Informatycz-
ne	i	Finansowe,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora finansowego

258	mln	zł
Comarch,  
firma o największej sprze-
daży do sektora telekomu-
nikacji

22	mln	zł
Oracle	Polska,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora mediów

109	mln	zł
Asseco	Poland,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora opieki  
zdrowotnej

174	mln	zł
Comarch,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora handlowego

142	mln	zł
Comarch,	 
firma o największej sprze-
daży do sektora przemysło-
wego

91	mln	zł
Transition	Technologies,  
firma o największej sprzeda-
ży do sektora utilities

88	mln	zł
Oracle	Polska,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora energetyki

75	mln	zł	
PKP	Informatyka,	 
firma o największej sprze-
daży do sektora transportu, 
logistyki i spedycji

37	mln	zł
Asseco	Poland,	 
firma o największej sprzeda-
ży do sektora edukacji i R&D

OPROGRAMOWANIE

1	350	mln	zł 
Microsoft,	 
firma o największej  
sprzedaży oprogramowania 
własnego
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201	mln	zł
Asseco	Business	Solutions, 
firma o największej  
sprzedaży systemów ERP

92	mln	zł
SAS	Institute, 
firma o największej  
sprzedaży rozwiązań anali-
tycznych i Big Data

34	mln	zł
Oracle	Polska,	 
firma o największej sprzedaży 
oprogramowania CRM

 70	mln	zł
S.E.R.	Solutions	Polska,	 
firma o największej sprzedaży 
systemów klasy ECM

18	mln	zł
Comarch,	 
firma o największej sprzedaży 
aplikacji mobilnych

328	mln	zł
CD	Projekt	RED,	 
firma o największej sprzedaży 
gier komputerowych

SPRZĘT 

2	440	mln	zł
ABC	Data,	 
firma o największej  
sprzedaży sprzętu IT

1850	mln	zł
Lenovo	Technology	B.V.,	 
firma o największej  
sprzedaży sprzętu własnego

725	ml	zł
Cisco	Systems,	 
firma o największych  
przychodach ze  
sprzedaży rozwiązań  
sieciowych

345	mln	zł	
Dell	EMC	Polska, 
firma o największych przycho-
dach ze sprzedaży rozwiązań 
pamięci masowych, backupu  
i archiwizacji

142	mln	zł
Veracomp,	 
firma o największych przycho-
dach ze sprzedaży rozwiązań 
bezpieczeństwa

USŁUGI

757	mln	zł
Asseco	Poland,  
firma o największej  
sprzedaży usług IT

392	mln	zł
Luxoft	Poland,  
firma o największej sprzedaży 
usług outsourcingu

425	mln	zł
Sii,  
firma o największej sprzedaży 
usług wynajmu pracowników 
(body leasing)

414	mln	zł
Asseco	Poland,  
firma o największej sprzedaży 
usług serwisowych

392	mln	zł
Comarch,	 
firma o największej sprzedaży 
usług integracyjnych

58 mln	zł
Asseco	Poland,	 
firma o największej sprzedaży 
usług wdrożeń aplikacji

316	mln	zł
BLStream	(intive),	 
firma o największej sprzedaży 
oprogramowania tworzonego 
na zamówienie

244	mln	zł
Deloitte,  
firma o największej sprzedaży 
usług doradczych IT

61	mln	zł
Comarch,	 
firma o największych przycho-
dach ze sprzedaży usług data 
center

156 mln	zł
Comarch,	 
firma o największej sprzedaży 
usług cloud computing

44	mln	zł
Altkom	Akademia,	 
firma o największej sprzedaży 
usług szkoleniowych
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Polski
rynek IT
w 2017 
roku

Ubiegły rok stał pod znakiem oczekiwania na ożywienie w sektorze publicznym.  
W roku 2017 wyjątkowo duża liczba firm IT zmuszona została do przeprowadzenia 

restrukturyzacji lub ogłosiła upadłość. To także okres, w którym dokonano kilku przejęć 
na rynku dostawców systemów wspomagających zarządzanie w Polsce.

SEKTOR IT

10
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Wartość rynku IT w Polsce w roku 2017 wg IDC wy-
niosła prawie 11,2 mld USD. W dolarach oznacza to 
wzrost niemal 5-proc. Przeliczając to po średnio-
rocznym kursie USD w Narodowym Banku Polskim, 
wartość polskiego rynku informatycznego wyniosła 
42,2 mld zł. Największy udział w tym ma tradycyj-
nie sprzedaż sprzętu – 52% (22 mld zł), a następnie 
usług – 32% (13,5 mld zł) oraz oprogramowania  
– 16% (6,7 mld zł). Według danych PMR Market 
Experts – partnera raportu ITwiz Best 100 – w roku 
2018 o ok. 6% może urosnąć rynek IT. Rośnie bowiem 
popyt na oprogramowanie w segmencie komercyj-
nym, a po 2 latach zastoju widać również ożywienie 
w sektorze publicznym.

[ ZMIANY W CZOŁÓWCE FIRM IT W POLSCE ]
Tradycyjnie w czołówce firm IT w Polsce w roku 
2017 znaleźli się dystrybutorzy, ale tylko dwaj: 
AB i ABC Data, którym w tym roku zaliczyliśmy 
sprzedaż urządzeń mobilnych do przychodów z IT. 
Podobnie IDC, podsumowując wartość rynku IT 
w Polsce, podaje teraz dane dotyczące ogólnej 
kategorii „infrastructure total”, w której znaczny 
udział – poza serwerami i komputerami PC – ma 
też tzw. mobile. Trzeci, największy dotąd dystry-
butor – Action – spadł na miejsce 8., a wyprzedziła 
go firma Tech Data Poland, która awansowała na 
miejsce 6. Warto pamiętać, że w roku 2017 firma ta 
sfinalizowała – warte 5 mld USD – przejęcie innego 
dystrybutora Avnet Technology Solutions. Spółka 
ta również działała na polskim rynku.

Tymczasem Action od ponad dwóch lat znajduje się 
w restrukturyzacji. Stąd spadki przychodów. Choć 
prognozy na kolejne lata są optymistyczne. Spół-
ka zakłada, że w całym 2018 roku przychody firmy 
wzrosną do 1507 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny 
przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) 
do 11,8 mln zł. Action prognozuje też, że w 2019 
roku zanotuje 1615 mln zł przychodów, a EBITDA 
wyniesie 20,27 mln zł. W kolejnym roku ma to być 
odpowiednio: 1640 mln zł i 20,82 mln zł. Z kolei 
w latach 2021–2022 spółka oczekuje kolejnych 
wzrostów: 1677 mln zł przychodów i 22,07 mln 
zł EBITDA, a w 2022 obroty mają wzrosnąć do  
1693 mln zł i EBITDA do 22,39 mln zł. Zarząd Action 
dąży do tego, aby dojść do porozumienia z wie-
rzycielami, którym spółka jest winna ok. 355 mln 
zł. Alternatywne scenariusze rozważała w swo-
ich analizach KPMG. Wynika z nich, że likwida-
cja majątku firmy Action pozwoliłaby zaspokoić  
ok. 54% roszczeń, a w przypadku sprzedaży całości 
przedsiębiorstwa 71%.

Action to nie jedyna spółka, która wpadła w ze-
szłym roku w kłopoty. Jak podaje firma Euler Her-
mes, w roku 2017 aż o 15% wzrosła liczba nie-
wypłacalnych przedsiębiorstw w Polsce. „Mamy 
do czynienia z sytuacją, gdy wzrost gospodarczy 
paradoksalnie przyczynia się do wzrostu ryzyka 

i problemów małych i średnich przedsiębiorstw” 
– komentują przedstawiciele Euler Hermes. Re-
strukturyzacji poddaje się także Cube.ITG, która 
zakończyła rok ubiegły stratą ponad 142 mln zł 
przy przychodach na poziomie 24 mln zł. Na po-
czątku stycznia br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
– Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy przyjął plan 
restrukturyzacji spółki. Z kolei wniosek o upadło-
ści złożył zarząd Indata. Podobne wnioski złożyły 
także inne spółki Grupy Indata – Positive Power, 
Indata Cities oraz Indata Utilities.

[ SEKTOR PUBLICZNY I JEGO WPŁYW NA 
KONDYCJĘ FIRM IT W POLSCE ]
W roku ubiegłym ujawniły się także problemy Syg-
nity. W II kwartale roku obrotowego 2016/2017 
firma odnotowała stratę netto w wysokości  
88,2 mln zł, a na koniec całego roku 2017 było to 
już ponad 121 mln zł. Na wysokość straty wpłynęły 
jednorazowe operacje księgowe o łącznej wartości 
około 95,9 mln zł. „Negatywny wpływ na wyniki 
spółki ma przede wszystkim sposób rozliczania 
realizowanego od dawna kontraktu na budowę 
systemu e-Podatki, który milionom Polaków i firm 
w Polsce skutecznie ułatwia rozliczenie z fiskusem. 
Zgodnie z zapisami umowy, Sygnity samodzielnie 

Rok 2017 to drugi rok z rzędu słabszych przychodów 
z rynku publicznego dla firm IT w Polsce. Choć 
w porównaniu z rokiem 2016 (4,0 mld zł) wartość 
rozstrzygniętych przez sektor publiczny inwestycji 
wzrosła o 27,5%. Jest to jednak głównie zasługa IV 
kwartału 2017 roku, w którym wartość wszystkich 
rozstrzygniętych przetargów zwiększyła się – w odniesieniu 
do roku 2016 – aż o 80%. Ich łączna wartość wyniosła 
ponad 1,8 mld zł.

(11,19 mld USD) to  
wartość polskiego rynku 
IT w roku 2017  
wg IDC Poland.  
Rok wcześniej było  
to 42,11 mld zł  
(10,68 mld USD).

42,2 mld zł 

Źródło: IDC Poland

 Sprzęt 22	mld	zł		

 Oprogramowanie 13,5	mld	zł

 Usługi 6,7	mld	zł

52%

16%

32%

PODZIAŁ	RYNKU	IT	WG	SEGMENTÓW
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finansuje wykonanie kolejnych etapów tego pro-
jektu. Wpływa to na rentowność realizowanego 
kontraktu. W związku z tym, zarząd Sygnity musiał 
podjąć decyzję o dokonaniu odpisu aktualizujące-
go na kwotę ok. 76 mln zł, obejmującą m.in. ziden-
tyfikowany wzrost kosztów na realizację projektu” 
– można przeczytać w oficjalnym komunikacie.  
11 maja 2018 roku Sygnity złożyła w sądzie wnio-
sek o zawezwanie do próby ugodowej wobec Skar-
bu Państwa – Ministra Finansów. Jego przedmio-
tem jest wszczęcie postępowania pojednawczego 
i zawezwanie Skarbu Państwa do próby kom-
pleksowego uzgodnienia wzajemnych rozliczeń 
i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa 
związanych z realizacją projektu e-Podatki. Sygnity 
– w ramach podobnego postępowania – uzyskała 
ponad 13 mln zł od Centrum Systemów Informa-
cyjnych Ochrony Zdrowia z tytułu prac związanych 
z budową hurtowni danych.

Rok 2017 to drugi rok z rzędu słabszych przycho-
dów z rynku publicznego dla firm IT w Polsce. Choć 
w porównaniu z rokiem 2016 (4,0 mld zł) wartość 
rozstrzygniętych przez sektor publiczny inwestycji 
wzrosła o 27,5%. Jest to jednak głównie zasługa IV 
kwartału 2017 roku, w którym wartość wszystkich 
rozstrzygniętych przetargów zwiększyła się – w od-
niesieniu do roku 2016 – aż o 80%. W IV kwartale 
2017 roku dokonano rozstrzygnięć 5430 przetar-
gów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy 
związane z branżą IT. Ich łączna wartość wyniosła 
ponad 1,8 mld zł.

W II połowie 2017 roku ruszyły – z 3-letnim opóź-
nieniem – przetargi wspomagane dotacjami unij-
nymi, opublikowano rozstrzygnięcia zamówień 
publicznych największych urzędów i instytucji 
w kraju: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Postępowanie przetargowe na 
utrzymanie systemu KSI rozstrzygnął również ZUS. 
Efekt tych działań widoczny jest właśnie pod ko-
niec 2017 roku. Kolejnym czynnikiem mającym 
wpływ na poprawę sytuacji w branży informatycz-
nej jest wprowadzenie nowych unijnych regulacji 
(RODO), które od maja 2018 r. zaostrzają przepisy 
w zakresie ochrony danych osobowych. Za nie-
dostosowanie się do wytycznych w tym zakresie 
grozi restrykcyjny system kar, które zmobilizowały 
wiele polskich instytucji do poprawienia jakości 
bezpieczeństwa informacji.

[ ASSECO WYDZIELA DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWĄ ]
Ubiegły rok to także zmiana w strukturze Grupy 
Asseco Poland. W październiku 2017 roku po-
wstało Asseco International. Obecnie więc Grupa 
Asseco prezentuje wyniki w 3 kluczowych segmen-
tach geograficznych: rynek polski, rynek izraelski 
(Grupa Formula Systems) oraz rynki międzynaro-
dowe, którymi zarządza właśnie holding Asseco 
International. Na czele Asseco International stanął 
Jozef Klein, prezes Asseco Central Europe, który od 
początku był zaangażowany w budowę i międzyna-
rodowy rozwój Grupy. Szefem Rady Nadzorczej bę-
dzie Adam Góral. 96,55% akcji AI należy do Asseco 
Poland, a 3,45% do menedżerów Asseco Central 
Europe (ACE), którzy obecnie mają udziały w ACE. 
Nowa spółka zostanie zarejestrowana na Słowacji.

Grupa Asseco jest obecna w ponad 50 państwach 
na całym świecie, a udział rynków zagranicznych 
w całościowych przychodach Grupy wynosi ponad 
80% i stale rośnie. „Utworzenie Asseco Interna-
tional to ważny krok w rozwoju Grupy Asseco na 
rynkach międzynarodowych” – uważają przedsta-
wiciele firmy. „Mamy w naszej Grupie sprawdzony 
model rozwoju Formula Systems i chcielibyśmy 
powtórzyć jej sukces. Powołaliśmy Asseco Inter-
national, ponieważ uznaliśmy, że obecna skala 
oraz potencjał naszych działań międzynarodo-
wych wymaga stworzenia dedykowanego zespołu, 
który będzie na co dzień zajmował się tymi ope-
racjami i nimi zarządzał. Tworząc Asseco Interna-
tional, chcemy również rozgraniczyć działalność 
operacyjną w Polsce od zarządzania działalnością 
międzynarodową” – dodaje Adam Góral, prezes 
zarządu Asseco Poland.

W roku 2017Grupa Asseco konsekwentnie realizo-
wała strategię dotyczącą inwestycji zagranicznych 
i eksportu. Dzięki temu osiągnęła rekordowy zysk 
netto, który wyniósł 467 mln zł, czyli o 55% więcej 
niż w 2016 roku i prawie 8 mld zł przychodów. Aż 

Jak podaje firma Euler Hermes, w roku 2017 aż o 15% 
wzrosła liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw w Polsce. 
Według przedstawicieli tej firmy, mamy do czynienia  
z sytuacją, w której wzrost gospodarczy paradoksalnie 
przyczynia się do wzrostu ryzyka oraz problemów 
małych i średnich przedsiębiorstw. Kłopoty na rynku IT 
miały m.in.: Action, Cube.ITG, Sygnity, Indata, Positive 
Power, Indata Cities oraz Indata Utilities, które albo 
przeprowadzają głęboką restrukturyzację, albo złożyły 
wnioski o upadłość.

W Polsce w roku ubiegłym przeprowadzono  
288 transakcji fuzji i przejęć o wartości łącznie 10,6 mld 
euro. Dzięki temu znalazła się ona na 2. miejscu, po Rosji,  
pod względem liczby transakcji w Europie Środkowo- 
-Wschodniej - wynika z raportu kancelarii CMS Emerging 
Europe M&A 2017-2018. W Polsce najwięcej transakcji 
zrealizowano w sektorze nieruchomości i budownictwa 
(68), produkcyjnym (57), sektorze dóbr konsumenckich 
(55) oraz telekomunikacyjnym i IT (39).
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80% sprzedaży i 64% zysku operacyjnego to wynik 
działań Grupy Asseco Poland poza Polską.

[ POLSKA DRUGIM, NAJWIĘKSZYM RYNKIEM 
FUZJI I PRZEJĘĆ W CEE ]
Rok 2017 to również kolejne fuzje na rynku IT 
w Polsce. W roku ubiegłym przeprowadzono w kra-
ju 288 transakcji fuzji i przejęć o wartości łącznie 
10,6 mld euro. Dzięki temu znalazła się ona na 
2. miejscu, po Rosji, pod względem liczby trans-

akcji w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika 
z raportu kancelarii CMS Emerging Europe M&A  
2017–2018. W Polsce najwięcej transakcji zreali-
zowano w sektorze nieruchomości i budownictwa 
(68), produkcyjnym (57), sektorze dóbr konsumen-
ckich (55) oraz telekomunikacyjnym i IT (39).

Największą transakcją w ostatnim z tych sektorów 
było przejęcie za prawie 150 mln euro Netii przez 
Polsat Cyfrowy. Było jednak wiele mniejszych fuzji 
na rynku IT. Asseco Business Solutions w czerwcu 
2017 roku przejęło Macrologic i za rok ubiegły 
podaje już łączne przychody obu spółek. Wynio-
sły one prawie 213 mln zł (wzrost o ponad 26%). 
Plan połączenia obu firm uzgodniono we wrześniu 
2017 roku. Z opublikowanych wówczas informacji 
wynika, że połączenie obu spółek ma na celu m.in. 
„wzmocnienie potencjału biznesowego i popra-
wę konkurencyjności Asseco Business Solutions”. 
Oczekiwane synergie mają być widoczne zarów-
no w kontekście oferty produktowej, jak i kompe-
tencji związanych z realizacją wdrożeń, rozwojem 
nowych funkcjonalności biznesowych, czy two-
rzeniem nietypowych rozwiązań aplikacyjnych. 
W wyniku przejęcia Macrologic, spółka z Grupy 
Asseco ma dysponować liczącym niemal 1000 
osób zespołem specjalistów. Połączenie obu firm 
nastąpiło formalnie 2 stycznia 2018 roku w drodze 
przeniesienia całego majątku spółki Macrologic na 
Asseco Business Solutions. W wyniku połączenia 
Macrologic została rozwiązana bez przeprowadza-
nia likwidacji. Stanowisko dyrektora Działu Sprze-
daży i Wdrożeń Macrologic ERP w Asseco Business 
Solutions objęła Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, 
dotychczasowa prezes zarządu Macrologic. Preze-
sem zarządu Asseco Business Solutions pozostał 
Wojciech Barczentewicz.

Miesiąc wcześniej Business Consulting Group 
(BCC) dołączył do niemieckiej Grupy SNP. „Celem 
naszej firmy jest z jednej strony oferowanie świa-
towych standardów na polskim rynku, a z drugiej  
– rozwój na rynkach zagranicznych. Dlatego w maju 
2017 roku zdecydowaliśmy się dołączyć do Grupy 
SNP. Zmiana nazwy na SNP Poland z początkiem 
2018 roku to kolejny, logiczny krok. Międzynaro-
dowa marka notowana na DAX ułatwi sprzedaż 
naszych usług za granicą i wzmocni rozwój. Po-
nadto zmiana nazwy pozwoli odejść od sprzedaży 
oddzielnie usług SNP i BCC” – tłumaczył wówczas 
Andrzej Moskalik, członek zarządu i dyrektor  
ds. współpracy z klientami w SNP Poland. SNP AG 
to spółka akcyjna notowana na giełdzie we Frank-
furcie, specjalizująca się w projektach SAP w za-
kresie transformacji biznesu na bazie własnych 
produktów i rozwiązań IT. BCC zaś to jeden z naj-
większych partnerów SAP w Europie Środkowej 
i Wschodniej, z ponad 400 klientami w 40 krajach.

Adam Jadczak

OCENA	KONIUNKTURY	W	ROKU	2017	W	PORÓWNANIU	Z	2016

OCENA	KONIUNKTURY	W	SEKTORZE	PUBLICZNYM	W	ROKU	
2017	W	PORÓWNANIU	Z	2016

UDZIAŁ	POSZCZEGÓLNYCH	SEKTORÓW	GOSPODARKI	W	PRZYCHODACH	
FIRM	BIORĄCYCH	UDZIAŁ	W	TEGOROCZNYM	RANKINGU	ITWIZ	BEST	100
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EXECUTIVE VIEWPOINT

Jesteśmy dumni z historii, 
ale żyjemy przyszłością

W Asseco stale pracujemy nad tym, jak przekuć pojawiające się trendy IT w zaawansowane 
produkty, które znajdą odbiorców oraz odpowiedzą na ich realne potrzeby – mówi  
Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland.

	 Panie	Prezesie,	co	przyniósł	dla	Grupy	Asseco	
2017	rok?	

To było udane 12 miesięcy i to w kilku aspektach. 
Cieszę się, że spółki z Grupy Asseco, także te polskie, 
eksportują produkty na coraz większą skalę. W roku 
2017 wypracowaliśmy prawie 8 mld zł przychodów 
i 467 mln zł zysku netto. Dynamicznie rozwijaliśmy 
się na zagranicznych rynkach, skąd pochodzi już 80% 
przychodów Grupy. Wszystko to dobrze pokazuje, że 
Asseco – stworzone i zarządzane przez Polaków, przez 
ostatnie lata stało się prawdziwie międzynarodową 
firmą. 

	 Czy	 z	 coraz	 bardziej	 globalnej	 perspektywy	
branża	IT	wygląda	inaczej?

Asseco jest dziś obecne na ponad 50 rynkach i ta 
perspektywa potwierdza, że rozwój branży nowych 
technologii z roku na rok coraz bardziej przyspiesza. 
Widać to dobrze na przykładzie producentów opro-
gramowania, którzy nieustannie muszą poszukiwać 
innowacji i pomysłów na to, jak przekuć pojawiające 
się trendy w zaawansowane produkty, które znajdą 
realnych odbiorców. W Asseco jesteśmy ogromnie 
dumni z naszej historii, ale mamy świadomość, że 
aby budować dobrą perspektywę dla naszej Grupy 
na kolejne 10 lat, musimy być innowacyjni w każdej 
dziedzinie, w której działamy.

	 W	tym	całe	wyzwanie…	W	jaki	sposób	robi	to	
Asseco?

Po pierwsze, sektor bankowy jest najbardziej wy-
magającym i najbardziej innowacyjnym sektorem. 
A fakt, że od niego właśnie Asseco rozpoczęło dzia-
łalność i przez te ponad 25 lat staliśmy się wiodącym 
dostawcą dla instytucji finansowych, jest najlepszym 
dowodem na to, że produkty Asseco są na najwyż-
szym poziomie. Potrafimy połączyć wiedzę sektoro-
wą, biznesową i technologiczną w rozwiązania, które 
są przyszłością. To, co sprawdziło się w bankowości, 
wykorzystujemy również w innych sektorach i to jest 
nasza przewaga nad firmami, które specjalizują się 
tylko w jednym obszarze.

Po drugie, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań 
nie ma jednej sprawdzonej drogi. Przede wszystkim, 

inwestujemy w badania i rozwój oraz realizujemy no-
watorskie projekty. Przykładowo: budujemy teraz 
w Rzeszowie Asseco Innovation Hub, czyli centrum 
R&D dla całej Grupy. Będą w nim rozwijane takie 
obszary, jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, 
cyberbezpieczeństwo, telemedycyna i elektromo-
bilność. Bazujemy jednak na wieloletnich doświad-
czeniach oraz mocnych podstawach merytorycz-
nych naszych ekspertów. We wszystkich powyżej 
wymienionych dziedzinach zbudowaliśmy intere-
sującą pozycję wyjściową, a Asseco Innovation Hub 
jest tworzony, aby tę pozycję umocnić. Poza tym od 
lat inwestujemy w ciekawe firmy, ostatnio również 
w start-upy. Współpracujemy też z uczelniami wyż-
szymi w całej Polsce.

	 Jak	dla	Asseco	Poland	zapowiada	się	2018	rok?
W ostatnim czasie bardzo cieszą mnie sukcesy 
eksportowe całej Grupy, a zwłaszcza te związane 
z wdrożeniami polskich produktów, w tym m.in.  
Asseco Customer Banking Platform i Asseco Treasury. 
Rozpoczęliśmy współpracę z bankami w Austrii, Cze-
chach, Gruzji czy Wietnamie. Uczestniczyliśmy także 
w projekcie budowy Golden Sand Bank na Gibralta-
rze, gdzie wdrażaliśmy centralny system bankowy. 
Dobrze nam idzie również w energetyce. Realizuje-
my duży projekt w Etiopii. Wdrożymy też nasz nowy 
produkt, który jest efektem współpracy ekspertów 
zarówno z zespołu bankowego, jak i zespołu odpo-
wiedzialnego za rozwiązania dla energetyki – AUMS 
Digital w największej serbskiej spółce energetycz-
nej. Innym przykładem jest dostarczenie systemów 
bezzałogowych dla nigeryjskiej administracji. W tym 
przypadku szczególnie cieszy fakt, że polski system 
wygrał w konkurencji z firmami z całego świata. Ale 
oczywiście, to tylko niektóre przykłady.

Poza bankowością i energetyką, ciekawe perspektywy 
widzę m.in. w segmencie systemów ERP i płatności, 
a także w sektorze ochrony zdrowia oraz cyberbez-
pieczeństwa. Jako Grupa realizujemy setki projektów 
na całym świecie. Nasze spółki zależne radzą sobie 
bardzo dobrze, a w krajowym sektorze publicznym 
również widać ożywienie. Asseco ma wciąż duży po-
tencjał do rozwoju i bardzo wierzę w swój zespół.

Sektor bankowy 
jest najbardziej 
wymagającym 
i najbardziej 
innowacyjnym 
sektorem.
A fakt, że od niego 
właśnie Asseco 
rozpoczęło działalność 
i przez te ponad 25 lat 
staliśmy się wiodącym 
dostawcą dla instytucji 
finansowych, jest
najlepszym dowodem 
na to, że produkty 
Asseco są
na najwyższym 
poziomie. Potrafimy 
połączyć wiedzę
sektorową, biznesową 
i technologiczną  
w rozwiązania,
które są przyszłością.
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Lp. Firma
Przychody	ze	sprzedaży	produktów	 

i	usług	IT	(w	tys.	zł)
Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	 
(w	tys.	zł)

Liczba	
pracow-
ników

Rok	 
założenia

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 AB 4 049 035 4 561 131 13% 50 978 42 294 62 264 51 298 622 1990

2 ABC Data 3 455 222 3 018 159 -13% 19 536 35 117 19 919 39 297 419 1990

3 Komputronik 1 926 902 1 914 367 -1% 12 777 11 860 13 495 12 645 950 1997

4 Lenovo Technology B.V.* 1 700 000 1 850 000 9% 

5 Dell EMC Polska* 1 500 000 1 780 000 19% 

6 Tech Data Polska* 1 200 000 1 650 000 38% 

7 HP Inc.* 1 400 000 1 550 000 11% 

8 Action w restrukturyzacji 2 723 794 1 380 511 -49% -152 030 -52 081 127 760 90 369 548 1991

9 Microsoft* 1 220 000 1 350 000 11% 

10 IBM Polska* 1 270 000 1 080 000 -15% 

11 ASBISc Enterprises PLC** 750 886 1 072 522 43% 3 730 2 070 4 216 2 687 40

12 Hewlett Packard  
Enterprise Polska* 850 000 880 000 4% 

13 Intel Technology Poland* 830 000 880 000 6% 

14 Asseco Poland 936 800 861 235 -8% 352 100 175 600 389 700 204 800 2 456 1991

15 Atos Poland* 734 000 790 000 8% 

16 Comarch 743 053 748 315 1% 45 588 39 338 219 228 179 421 4 303 1993

17 Oracle Polska 715 000 736 000 3% 494 1992

18 Cisco Systems* 605 000 725 000 20% 

19 Apple* 600 000 680 000 13% 

20 Veracomp 616 432 670 578 9% 255 1991

21 Incom Group* 595 000 595 000 0% 

22 Ericsson Polska 334 547 670 127 100% 2 803 11 210 5 311 43 238 2 396 1995

23 ASUS Polska* 700 000 640 000 -9% 

24 Samsung Electronics 
Polska* 580 000 640 000 10% 

25 Arrow ECS 454 608 569 084 25% 106 1998

26 DXC Technology* 525 000 560 000 7% 

27 Sii 390 313 512 461 31% 39 632 51 172 49 539 63 165 3360 2006

28 NTT System 577 485 461 068 -20% 3 039 1 752 3 608 2 119 118 1989

29 SAP Polska 386 989 446 849 15% 16 109 27 875 402 1995

30 Capgemini Polska* 421 000 445 000 6% 

31 Integrated Solutions 425 165 441 602 4% 136 2011

32 Fujitsu Technology 
Solutions* 371 837 429 610 16%  2 681 1999

33 APN Promise 308 902 412 617 34% 4 018 10 663 4 588 12 196 83 1991

34 Luxoft Poland 289 955 391 824 35% 7 428 9 474 8 614 11 985 2 100 2010

100	NAJWIĘKSZYCH	FIRM	IT	DZIAŁAJĄCYCH	W	POLSCE	W	ROKU	2017	(1/3)

* – szacunki
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100	NAJWIĘKSZYCH	FIRM	IT	DZIAŁAJĄCYCH	W	POLSCE	W	ROKU	2017	(2/3)

Lp. Firma
Przychody	ze	sprzedaży	produktów	 

i	usług	IT	(w	tys.	zł)
Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	 
(w	tys.	zł)

Liczba	
pracow-
ników

Rok	 
założenia

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

35 S&T w Polsce 208 372 368 993 77% 8 480 9 518 10 472 6 860 400 1963

36 Asseco Data Systems 259 322 357 542 38% 10 119 12 389 10 037 17 778 867 2016

37 Konica Minolta Business 
Solutions Polska* 313 000 330 000 5% 

38 CD Projekt RED** 476 152 328 235 -31% 249 702 184 613 308 961 229 344

39 BLStream (intive) 288 613 316 072 10% 1 500 1999

40 Comp 335 841 288 518 -14% 2 240 -4 323 5 126 -5 196 558 1991

41 S.E.R. Solutions Polska 258 980 280 979 8% 10 814 10 743 17 512 13 2005

42 Clico 215 105 263 473 22% 9 311, 82 5 377 ,14 11 993 
,97 7 230 ,05 95 1991

43 Sygnity 355 244 261 274 -26% -32 929 -121 127 -31 946 -127 329 904 1991

44 Senetic Holding 239 861 260 108 8% -9 2 593 120 2 742 60 2009

45 Qumak 424 496 258 506 -39% -42 981 -74 260 -34 899 -66 260 722 1985

46 Acer Poland/Slovakia* 200 000 250 000 25% 

47 Advatech 215 315 249 300 16% 8 791 10 500 95 1998

48 Deloitte* 230 000 244 000 6% 

49 NCR Polska* 155 000 240 000 55% 

50 Accenture* 220 000 240 000 9% 

51 S4E 185 879 239 628 29% -1 563 -791 50 2001

52 IT Kontrakt 193 400 234 300 21% 

53 Atende 168 495 231 464 37% 7 303 7 570 9 173 9 264 200 1991

54 AMD Polska* 164 000 230 000 40% 

55 Transition Technologies 137 372 215 050 57% 4 665 6 781 6 054 8 799 1 349 1991

56 Asseco Business  
Solutions** 168 756 212 793 26% 42 446 50 138 52 479 61 994 940 2007

57 Komputronik Biznes 149 032 205 803 38% 110 810 200 2003

58 Xerox Polska* 193 000 200 000 4% 

59 Dimension Data Polska* 177 000 177 000 0% 

60 Canon Polska* 168 000 175 000 4% 

61 Gog.com** 133 503 169 550 27% 

62 Cyfrowe Centrum  
Serwisowe** 170 995 163 935 -4% 1 442

63 Wasko** 135 389 162 461 20% 3 589 788 2 396 1 249

64 Betacom** 123 557 157 810 28% 427 2 557 595 3 216

65 NASK PIB 144 332 154 568 7% 35 342 24 542 36 370 30 592 402 1993

66 Ricoh* 130 000 142 000 9% 

67
Brother Central  
& Eastern Europe GMBH 
oddział w Polsce

136 000 140 176 3% 2008

* – szacunki
** – raporty giełdowe
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Lp. Firma
Przychody	ze	sprzedaży	produktów	 

i	usług	IT	(w	tys.	zł)
Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	 
(w	tys.	zł)

Liczba	
pracow-
ników

Rok	 
założenia

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

68 Brother Polska* 136 000 140 176 3% 

69 SAS Institute Polska 140 587 139 295 -1% 203 1992

70 Betacom 127 849 137 704 8% 1 980 830 125 1995

71 Nokia* 120 000 130 000 8% 

72 Grupa Exorigo-Upos** 109 123 126 928 16% 8 980 7 253 11 498 9 457

73 Eptimo 143 455 123 410 -14% 1 433 811 1 786 944 5 2013

74 ATENA Usługi Informa-
tyczne i Finansowe 112 084 121 943 9% 6 954 8 057 8 931 10 374 417 1995

75 VMware* 94 000 120 000 28% 

76 Unit4 Polska 101 186 116 706 15% 499 1987

77 Tieto Poland 91 256 115 326 26% 2000

78 Arcus 97 792 113 938 17% -3 341 4 074 30 158 22 900 148 1987

79 Talex** 113 037 107 897 -5% 4 720 5 731 5 893 7 108

80 OKI Systems Polska* 111 500 107 500 -4% 

81 Juniper Networks Poland* 91 000 106 000 16% 

82 Cloudware Polska 103 056 104 259 1% 168 3 096 168 3 575 45 2010

83 Euvic 72 000 102 000 42% 4 700 9 800 800 2005

84 Ailleron** 89 045 101 430 14% 7 621 9 147

85 SNP Poland (d. BCC) 95 428 101 000 6% 5 334 7 612 330 1995

86 PGS Software** 76 209 99 133 30% 16 056 20 097 19 934 24 892

87 EY 76 000 98 865 30% 3 134 1990

88 Future Processing 80 471 98 236 22% 4 911 8 443 6 322 8 566 891 2000

89 Check Point Software* 83 000 96 000 16% 

90 Enigma SOI 40 340 95 411 137% -425 11 174 1 164 11 532 156 1993

91 Infomex 82 038 94 681 15% 473 1 609 970 1 924 150 1994

92 COIG 80 518 94 405 17% 9 798 12 050 12 664 15 046 491 1951

93 CI Games** 21 792 93 740 330% -14 390 6 477 -12 005 11 898

94 Zakłady Urządzeń  
Komputerowych Elzab** 99 444 91 142 -8% 10 076 5 675 12 701 7 337

95 Lexmark Polska* 98 000 90 000 -8% 

96 LG Electronics Polska* 85 000 90 000 6% 

97 Sage 73 504 87 216 19% 1 802 2 218 2 456 2 841 321 2005

98 Adobe Systems GmBH* 79 000 86 000 9% 

99 BKT Elektronik 78 078 83 818 7% 3 349

100 Billennium 56 557 83 585 48% 1 394 3 185 2 810 6 106 730 2013

100	NAJWIĘKSZYCH	FIRM	IT	DZIAŁAJĄCYCH	W	POLSCE	W	ROKU	2017	(3/3)

* – szacunki
** – raporty giełdowe
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Jak pomóc szybciej 
odpowiadać na 

potrzeby biznesu

Z Grzegorzem Gołdą, dyrektorem sprzedaży w Cloudware Polska sp. z o.o., rozmawiamy 
o planach rozwoju firmy, inwestycji na platformie Next Vision One, rozwiązaniach opartych  
na blockchain, rozwoju oferty związanej z bezpieczeństwem IT oraz tytule IBM Platinum  
Business Partner.

	 Jak	wyglądał	ostatni	rok	w	Cloudware	Polska?	
Ponad	50%	ankietowanych	przez	nas	firm	do	
raportu	ITwiz Best 100	uważa,	że	był	on	lep-
szy,	chociaż	zapewne	nie	w	sektorze	publicz-
nym…

Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Rok 2017 był 
lepszy niż rok 2016, choć też miał swoje zawiro-
wania. Sektor publiczny miał na to ogromny wpływ, 
m.in. poprzez znacznie zmniejszoną – w stosunku 
do lat poprzednich – liczbę opublikowanych postę-
powań. Natomiast duże ożywienie zauważyliśmy 
w obszarze bezpieczeństwa IT. Uważam, że jest to 
efekt poniekąd wywołany przez integratorów, ta-
kich jak Cloudware Polska. Klienci zwrócili uwagę 
na prezentowane przez nas zalety zastosowania 
różnego rodzaju systemów do zarządzania incy-
dentami w powiązaniu z łatwością, z jaką można 
wydobyć w każdej organizacji dane na temat jej 
klientów i użytkowników. Wokół nas zaczęły po-
wstawać prężnie działające Security Operations 
Center, wyposażone w najnowsze systemy SIEM 
i platformy reagowania na incydenty.

	 Jakie	plany	ma	spółka	na	najbliższy	rok?
Co roku stawiamy sobie nowe wyzwania. W dalszym 
ciągu głównym celem jest rozwój w Polsce. Mamy 
też w planach zwiększenie udziału w rynku naszego 
flagowego rozwiązania Next Vision One – zintegro-
wanej i kompleksowej platformy do zarządzania ca-
łym środowiskiem IT – oraz wprowadzenie nowych 
usług i rozwiązań opartych na blockchain.

	 Jakich	produktów	oczekują	dziś	klienci?	Czy	
wciąż	 słowem	 „wytrychem”	 jest	 cyfrowa	
transformacja?

Uważam, że klienci oczekują produktów i usług, 
które umożliwią szybką odpowiedź pionom IT na 
zapotrzebowanie biznesu. Jednym z takich rozwią-
zań jest konteneryzacja. To dzięki niej szybkość re-
akcji IT zwiększa się wielokrotnie. Klienci oczekują 
również szybkiej implementacji nowych systemów 
i produktów dających im przewagę konkurencyjną 
na rynku. Cloudware – budując rozwiązania oparte 
na blockchain – daje właśnie taką przewagę. 
 
	 Czy	rozwiązania	sprzętowe	wspierają	projekty	
przyspieszające	reakcję	IT	na	potrzeby	bizne-
sowe,	czy	ogólnie	projekty	związane	z	cyfro-
wą	transformacją?

Serwery stanowią fundament środowiska IT.  
To one muszą udźwignąć ciężar obsługi najważ-
niejszych systemów odpowiadających za rozwój 
i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Na etapie 
konstruowania oferty i poznawania potrzeb klien-
tów dobieramy serwery, które zapewniają bezpie-
czeństwo danych, ciągłość działania, szybkość, 
niskie koszty utrzymania, wydajność operacyjną 
oraz skalowalność.

Pod koniec 2017 roku na rynek weszły najnowsze 
serwery IBM Power Systems zbudowane w opar-
ciu o procesor POWER9. Stworzone zostały one 
z myślą o przetwarzaniu zadań wymagających 
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dużej mocy obliczeniowej, w tym zastosowań 
związanych ze sztuczną inteligencją. System 
POWER9 np. skraca czterokrotnie czas ucze-
nia głębokiego – Deep Learning. Jest to obszar 
uczenia maszynowego, polegający na wyciąganiu 
wniosków poprzez przetwarzanie milionów pro-
cesów i danych, wykrywanie tych najważniejszych 
i hierarchizowanie ich.

Cztery lata temu IBM postanowił zaprojektować 
układ POWER9 całkowicie od podstaw, aby stwo-
rzyć nową architekturę do przetwarzania swobod-
nego przepływu danych, strumieni danych z sen-
sorów i algorytmów intensywnej analizy danych 
oraz głębokiego uczenia. Dzięki PowerAI, IBM 
zoptymalizował i uprościł też wdrażanie platform 
programistycznych i bibliotek uczenia głębokiego 
na architekturze Power. Era sztucznej inteligen-
cji wymaga coraz większej mocy obliczeniowej 
i prędkości przetwarzania. Wymaga ona również 
otwartego ekosystemu innowacyjnych firm do-
starczających technologie i rozwiązania.

Z kolei szybkie zmiany i nowe uwarunkowania na 
rynku korporacyjnym pamięci masowych, stawia-
ją firmy wobec nowych wyzwań biznesowych, jak 
choćby zgodność z dyrektywą RODO. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom klientów, rozwiązania serii 
IBM Storwize są w stanie zapewnić szyfrowanie 
danych na najwyższym poziomie. Każdy z nas  
– a zwłaszcza nasi klienci, którzy zwracają się do 
nas z takimi problemami – oczekują szybkiego, 
bezawaryjnego dostępu do danych. Tym bardziej, 
gdy są to dane umożliwiające podjęcie kluczowych 
decyzji. Dane muszą być właściwe, konkretne 
i dostępne w czasie rzeczywistym. Nie jest ważne, 
gdzie znajdują się dane i są serwowane, liczy się 
tylko czas dostępu do nich. Macierze IBM Storwize 
All Flash dają nam ten komfort.

	 Jako	jedna	z	pierwszych	firm	w	Polsce	Cloudware	
Polska	otrzymała	najwyższy	poziom	partner-
stwa	przewidywany	w	programie	IBM	Partner	
World	–	IBM	Platinum	Business	Partner.	Co	to	
dla	Państwa	znaczy?	W	jaki	sposób	otrzymali	
go	Państwo?	

Najwyższy poziom partnerstwa w jakiejkolwiek 
z firm jest to ogromne wyróżnienie dla każdego 
integratora. Współpracujemy z IBM od lat. Tym 
bardziej więc jest dla nas ważne, że po raz kolejny 
zostaliśmy docenieni przez tego producenta. Jed-
nak na zdobycie certyfikatu IBM Platinum Business 
Partner miało wpływ wiele składowych, poczyna-
jąc od poziomu zaplecza technicznego. Posiadamy 
odpowiednią liczbę inżynierów, których zarówno 
ogromne doświadczenie, jak i wiedza zostały od-

zwierciedlone w posiadanych przez nich certyfika-
tach. Zdobycie tego wyróżnienia to również wyniki 
sprzedażowe. To akurat zasługa również działu 
handlowego, który – poza tym, że musi z każdym 
rokiem podnosić wiedzę w zakresie nowinek tech-
nologicznych IBM – musi dbać o idealną realizację 
projektów. Ostatnią składową wpływającą na po-
ziom partnerstwa są bowiem referencje naszych 
klientów. To oni na końcu – w mailu do IBM – wy-
rażają opinię na temat Cloudware.

IBM Platinum Business Partner oraz specjalizacje 
na poziomie Expert w IBM są potwierdzeniem, że 
posiadamy zespół najlepszych inżynierów zajmu-
jących się rozwiązaniami IBM w Polsce – i nie tylko 
– a także dział handlowy, który niesie na swoich 
barkach odpowiedzialność za sprzedaż i później-
szą realizację projektów. To właśnie dzięki grupie 
wspaniałych osób, z jakimi mam przyjemność 
pracować nasze wdrożenia, projekty integracyjne 
przebiegają terminowo i zgodnie z założeniami. 
Potwierdzeniem tego jest długa lista zadowolo-
nych klientów.

Cloudware Data Center Management System, 
Cloudware as a Service, Next Vision One, moni-
torowanie usług biznesowych, czy zarządzanie 
środowiskiem IT w organizacji to swego rodzaju 
specjalizacja Cloudware…
 
Monitorowanie i zarządzanie środowiskiem IT 
poprzez systemy Cloudware Data Center Mana-
gement oraz Next Vision One – które zostały stwo-
rzone przez naszych inżynierów – to faktycznie jest 
nasz konik. Jest to nasza specjalizacja i coś, w czym 
poruszamy się pewnie. Często jednak podkreślam, 
że cenię sobie ludzi, którzy wykonają pracę z pasją. 
I tak właśnie działa nasz zespół. Nasi inżynierowie 
nie zamykają się tylko na powyższe obszary. Są 
to pasjonaci, którzy aktywnie poszukują nowinek 
technologicznych i z uporem „maniaka” podej-
mują się zadań „nie do wykonania”. Dzięki temu 
w ich głowach powstają często szalone pomysły 
na różnego rodzaju nowatorskie rozwiązania.  
Na co dzień zajmujemy się również dostawą roz-
wiązań sprzętowych i oprogramowania.

W ostatnim czasie zdobyliśmy też wysokie kom-
petencje w obszarze bezpieczeństwa IT. Dzięki 
temu możemy dostarczać rozwiązania związane 
np. z zarządzaniem tożsamością. W dobie dzisiej-
szych zmian prawnych i regulacji, jakie obowiązują 
naszych klientów, jest to szalenie istotną kwestią. 
Dzięki naszemu wypracowanemu know how wdra-
żamy te rozwiązania szybko i skutecznie, czego 
poparciem są zadowoleni klienci.

Uważam, że klienci 
oczekują produktów 
i usług, które 
umożliwią szybką 
odpowiedź pionom IT 
na zapotrzebowanie 
biznesu. Jednym 
z takich rozwiązań 
jest konteneryzacja. 
To dzięki niej 
szybkość reakcji 
IT zwiększa się 
wielokrotnie. 
Klienci oczekują 
także szybkiej 
implementacji 
nowych systemów 
i produktów dających 
im przewagę 
konkurencyjną na 
rynku. Cloudware  
– budując rozwiązania 
oparte na blockchain 
– daje właśnie taką 
przewagę.
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	 

i	usług	IT	(w	tys.	zł)	

Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	 
(w	tys.	zł)

Liczba	 
pracowni-

ków

Rok	 
założenia

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

101 IGT Poland 73 690 83 100 13% 1 167 8 604 2 351 7 847 291 1991

102 itelligence 72 011 82 705 15% 5 775 2 456 8 267 5 240 200 1995

103 IFS Poland * 70 000 80 500 15% 

104 Innergo Systems 55 616 77 947 40% 1 607 2 896 1 996 3 793 43 2009

105 LiveChat Software** 53 032 76 254 44% 42 725 27 916 35 571 53 263

106 Diebold Nixdorf 96 171 75 744 -21% 10 479 10 105 13 275 14 369 630 1990

107 PKP Informatyka 77 099 75 037 -3% 7 174 3 066 8 236 4 974 320 2001

108 Huawei Polska* 60 000 72 000 20% 

109 EO Networks** 44 758 71 849 61% 3 619 2 584 4 788 3 474

110 ITPunkt 70 000

111 T-Systems Polska* 70 000 40 1998

112 OPTeam** 76 958 68 508 -11% 21 417 -5 460 26 875 -5 533

113 Netcompany Solutions 32 477 65 320 101% 11 965 23 068 14 911 28 852 200 2005

114 Hicron 56 398 64 887 15% 1 629 1 695 1 960 1 937 259 2006

115 Symantec Poland* 70 000 64 000 -9% 

116 net-o-logy 60 616 63 274 4% 

117 Altkom Akademia* 63 000 62 500 -1% 

118 EIP 48 886 61 576 26% 2 407 1 201 3 017 2 310 27 2006

119 Sevenet** 64 858 61 407 -5% -1 342 -7 459 -1 291 -8 131

120 NEC Display Solutions 
GmbH* 56 000 60 000 7% 

121 ATM 55 098 58 084 5% -9 791 27 997 -10 917 33 292 235 1994

122 Cloud Technologies** 45 132 57 875 28% 19 943 20 864 24 649 25 721

123 McAfee Polska* 48 000 57 000 19% 

124 Black Point** 53 073 51 194 -4% -3 828

125 SID 63 637 49 303 -23% 120 2007

126 Vulcan 40 359 47 299 17% 4 946 5 270 5 120 6 490 195 1989

127 Britenet 29 400 46 500 58% -450 134 -450 918 400 2006

128 NetApp Poland* 47 500 45 000 -5% 

129 Simple 34 226 44 711 31% 2 493 3 612 3 090 3 953 172 1988

130 Avaya Poland* 43 200 44 500 3% 

131 Mega Sonic** 81 793 44 102 -46% 483 780 521 595

132 e-point 33 831 37 760 12% 5 240 2 895 5 890 3 311 211 1996

133 Infinite 37 649 36 659 -3% 6 394 2 240 7 969 2 850 200 2002

134 BMC Software* 26 000 36 500 40% 

135 ENGAVE Services 40 886 36 019 -12% 1 493 89 2 104 131 35 2010

136 Kontel 30 347 34 654 14% 726 2 046 17 1983

137 Procad** 38 735 34 640 -11% 369 472 527 634

138 Citrix Systems Poland* 30 500 34 500 13% 

FIRMY	IT	DZIAŁAJĄCE	W	POLSCE	W	ROKU	2017	POWYŻEJ100.	(1/4)

* – szacunki
** – raporty giełdowe
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	 

i	usług	IT	(w	tys.	zł)	

Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	 
(w	tys.	zł)

Liczba	 
pracowni-

ków

Rok	 
założenia

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

139 InsERT 28 047 34 225 22% 1 758 2 438 2 358 3 157 214 1994   

140 Unified Factory** 24 907 33 640 35% 4 798 8 869 5 947 11 193

141 Unima 2000 Systemy 
Teleinformatyczne 31 411 30 787 -2% 517 -2 774 52 1992

142 Globema 23 915 30 300 27% 815 2 300 971 2 800 114 1998

143 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 25 857 30 219 17% 

144 Mediarecovery 21 797 28 497 31% 

145 IAI** 18 614 28 321 52% 1 823 4 592 2 325 5 667

146 Rekord SI 18 128 27 540 52% 805 4 916 1 383 6 197 112 1989

147 7bulls.com* 23 749 27 316 15% 613 2 139 613 2 268

148 Software AG Polska 27 300 27 106 -1% 6 328 5 608 7 814 6 970 13 2000

149 Ten Square Games** 17 355 27 032 56% 3 302 8 412 4 117 10 233

150 Passus 17 091 26 918 58% 124 2 081 167 2 540 29 2014

151 Macrologic**** 53 573 26 509 -51% 7 082 2 348 8 455 2 944

152 MakoLab** 20 354 26 358 29% 1 195 1 132 1 524 1 533

153 KBJ** 16 787 25 081 49% 1 401 2 508 1 744 3 001

154 LSI Software 20 738 25 011 21% 2 060 2 428 2 497 2 584 178 1991

155
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

25 543 24 867 -3% 85 1965

156 BPX 27 367 24 360 -11% 550 -103 550 28 38 2006

157 CUBE.ITG  
w restrukturyzacji** 53 481 24 303 -55% 4 809 -142 518 5 450 -142 339

158 PKO BP Finat 17 692 23 427 32% 45 717 43 910

159 Jantar 23 000 23 300 1% 249 397 84 1990

160 XPlus** 21 024 23 082 10% 1 766 1 751 2 191 2 196

161 TogetherData 1 985 20 731 944% 1 232 2 272 1 512 2 666 45 2015

162 3S Data Center 15 800 20 700 31% 270 2011

163 Artifex Mundi** 22 720 20 547 -10% 6 081 -4 518

164 Soneta 15 670 20 224 29% 3 060 5 487 3 816 6 795 94 2002

165 Atende Software 21 463 20 089 -6% 4 062 3 993 4 996 4 911

166 Kotrak 17 511 19 608 12% 810 210 810 210 187 1991

167 11 bit studios 26 151 19 151 -27% 11 181 3 417 14 682 4 389 102 2009

168 TTS Company 18 337 18 995 4% 379 401 467 495 12 1991

169 Ventus Communications 18 886 1 392 1 718 19 1989

170 Netia 12 000 18 300 53% 15 129 -143 854 6 041 -127 166 1270 1990

171 Vivid Games** 22 753 17 749 -22% -5 567 -5 878 -7 430 -7 513

172 Neptis** 13 394 16 565 24% 641 886 804 976

173 Sagra Technology 16 365 2 701 90 1988

174 Technitel Polska 11 600 16 211 40% 

175 K3System 13 500 16 000 19% 250 600 300 720 25 1998

* – szacunki
** – raporty giełdowe
**** – do czasu przejęcia przez Asseco Business Solutions
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176 DSR 14 200 15 960 12% 344 251 491 341 57 2005

177 M4B** 12 763 15 891 25% 2 730 2 858 2 788 3 038

178 Cherrypick Games** 863 15 739 1724% 17 4 320 93 5 076

179 Xsolve 10 752 14 632 36% 1 548 807 1 926 1 034 97 2008

180 T-Bull ** 13 596 14 269 5% 4 995 5 108 5 974 5 829 55 2010

181 Quest Dystrybucja 17 237 14 062 -18% 3 892 1 861 4 816 2 315 24 2004

182 Indata*** 17 907 13 966 -22% 1 407 1 120 1 667 1 212

183 Verbicom** 10 629 13 889 31% 149

184 BizTech Konsulting 11 430 13 283 16% 184 270 218 338 47 2004

185 Sente Systemy  
Informatyczne 10 902 13 054 20% 1 340 1 535 1 702 1 883 120 2000

186 Enxoo 9 542 12 932 36% 462 51 620 61 95 2011

187 Voicetel  
Communications** 5 348 12 567 135% 3 958 9 346 4 910 11 504

188 Connect Distribution 12 500 12 500 0% 15 1998

189 Bloober Team** 15 535 12 297 -21% 6 546 -1 887 8 252 -2 318

190 Spica Solutions 5 714 11 490 101% 15 2012

191 Bakotech 8 170 10 682 31% 351 359 351 359 18 2013

192 Suntech** 9 099 10 655 17% 140 811 191 1 216

193 DISKUS Polska 11 622 10 619 -9% 253 467 325 580 16 2008

194 Sare** 9 791 10 536 8% 173

195 Oktawave 9 511 10 350 9% 23 2012

196 Wheel Systems 8 387 10 291 23% 1 009 1 065 1 258 1 311 9 2004

197 Compendium  
Centrum Edukacyjne 12 223 10 268 -16% 2000

198 Vecto 5 700 10 000 75% 49 149 61 185 13 2008

199 Madkom** 4 882 9 847 102% -1 775 1 053 -2 095 1 434

200 Heuthes 10 888 9 824 -10% 2 396 1 236 2 973 1 372 51 1989

201 SpyroSoft 9 721 681 555 161 2016

202 Mineral Midrange** 11 147 9 398 -16% 305 -991 408 -1 036

203 Netwise 10 900 9 000 -17% 97 420 124 596 54 2008

204 XELTO 6 200 8 800 42% 436 780

205 Infosystems** 9 099 7 568 -17% 62 -864 79 -717

206 Risco Software 5 900 7 400 25% 180 290 35 1999

207 iPCC 7 006 7 321 4% 274 251 350 319 30 1994

208 Polycom* 5 200 6 750 30% 

209 The Farm 51 Group** 6 587 6 676 1% -4 415 -4 794 -4 415 -4 794

210 ALTAB 6 329 6 455 2% 75 102 108 147 32 1998

211 Cludo 4 990 5 797 16% 168 27 2012

212 Cloudity 3 507 5 568 59% 63 914 91 1 087 50 2014

213 DataConsult 4 997 5 399 8% 211 406 266 507 25 2005

214 Insoft 4 826 5 174 7% 35 1991

215 Merinosoft 4 931 4 25 1989

* – szacunki
** – raporty giełdowe
*** – dane za trzy kwartały, później firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	 

i	usług	IT	(w	tys.	zł)	

Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	 
(w	tys.	zł)

Liczba	 
pracowni-

ków

Rok	 
założenia

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

216 Todis Consulting 4 320 4 711 9% 2 093 2 560 2 093 2 560 16 2005

217 Creativeforge Games** 2 487 4 430 78% -546 -2 249 -546 -2 249

218 Logintrade** 3 537 4 289 21% 176 198 207 295

219 Edison** 3 481 3 909 12% 85 2 492 147 947

220 Lukardi** (d. SAPpeers.
com) 3 585 3 890 9% -174 -192 -214 -133

221 Controlling Systems 3 790

222 Domenomania.pl** 4 590 3 671 -20% 142 -1 286 178 -1 306

223 Acrebit** 3 193 3 417 7% -300 343 -341 423

224 Syndatis 2 747 3 366 23% 214 139 221 167 25 2000

225 Norbsoft 2 881 3 274 14% 25 2003

226 Surfland Systemy 
Komputerowe** 5 014 3 255 -35% -917 -646 -1 089 -616

227 Bilot 3 200 50 2013

228 Forever Entertainment** 1 270 3 094 144% -976 -1 293 -956 -1 277

229 InteliWise** 1 671 2 450 47% 157 198 157 198

230 Imagis** 3 075 2 375 -23% -16

231 Varico 2 252 2 265 1% 25 1989

232 4Mobility (d. E-Solution 
Software)** 1 342 2 263 69% -527 -2 351 -527 -2 351

233 Sinersio Polska 2 032 15 2009

234 ASKA 1 800 1 795 0% 5 1990

235 Pilab** 1 747 1 710 -2% -7 593 -9 264 -7 574 -9 272

236 S-net 1 198 1 695 41% 238 225 303 293 29 2008

237 Red Stack Poland 1 589 228 228 10 2017

238 i3D** 4 408 1 569 -64% -10 091

239 Jujubee** 664 1 499 126% -352 -108 -432 -125

240 BMS Creative 1 291 1 356 5% 2 3 2 3 18 1992

241 EC2** 2 429 1 317 -46% -414 -198 -508 -208

242 Thoriana 1 300 1 2 10 2016

243 Ultimate Games** 113 1 261 1016% -14 402 -14 445

244 2Intellect.com** 1 438 1 209 -16% -714 12 -880 16

245 Quantum Software** 1 157 1 088 -6% 2 167 2 931 2 146 3 256

246 Qubic Games** 808 1 014 25% -794 211 -832 281

247 Macro Games** 4 949 871 -82% 1 672 -8 255 2 057 -8 255

248 Infra** 947 834 -12% 16 42 20 51

249 Stanusch Technologies** 2 049 573 -72% -215 -536 -215 -536

250 JMK Computerate 346 522 51% -30 13 -30 13 8 2006

251 Fat Dog Games** 807 516 -36% -23 -719 16 -758

252 Planet Innovation 
Group** 3 787 496 -87% 151 -217 151 -217

253 Examobile** 526 426 -19% 118 36 146 45

254 Huckleberry Games** 132 79 -40% -45 -563 -45 -563

** – raporty giełdowe
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EXECUTIVE VIEWPOINT

Z Jarosławem Dąbrowskim, dyrektorem ds. technologii w IGT Poland, rozmawiamy o rozwoju 
polskiego oddziału, w tym o działających w naszym kraju centrum technologicznym (Warsaw 
Technology Center) i operacyjnym (European Operation Center); trendach na rynku loteryjnym 
i rozwiązań dla kasyn; realizowanych projektach oraz programach CSR.

	 Jak	wyglądał	rok	2017	dla	IGT	w	Polsce?	Pań-
stwa	firma	ma	dwa	centra	usług	w	naszym	
kraju…

Polski oddział IGT to przede wszystkim główny 
ośrodek R&D, nie tylko dla firmy, ale i całej branży 
loteryjnej. Szacuje się, że ponad 50% rozwiązań 
wdrażanych we wszystkich loteriach na świecie 
powstaje właśnie w Warszawie. Roczny eksport 
naszych usług przekracza 70 mln zł. Centrum tech-
nologiczne IGT w Polsce – Warsaw Technology Cen-
ter – zatrudnia obecnie 400 pracowników, którzy 
łącznie realizują rocznie ok. 500 projektów na rzecz 
klientów na wszystkich kontynentach.

IGT ma w Polsce także duży ośrodek operacyjny (Eu-
ropean Operation Center), który nadzoruje zdalnie 
pracę systemów w ponad 20 loteriach. Jest to jedy-
ne w Europie miejsce, z którego zdalnie zarządza 
się systemami loteryjnymi i prowadzi monitoring 
transakcji loteryjnych, przeprowadzanych na ska-
lę masową. Około 50 osób, 24 godziny na dobę 
(oczywiście w systemie zmianowym), monitoruje 
przebieg pracy systemów i prawidłowość zawiera-
nia transakcji w kilkudziesięciu tysiącach kolektur 
jednocześnie.

	 Jakie	są	Wasze	najnowsze	projekty?
Jednym z większych, jakie wymienię, jest podpisany 
w ubiegłym roku kontrakt z loterią szwedzką na 
dostawę i wdrożenie systemu do loterii wideo. Pro-
jekt zakończy się jesienią 2018 roku. Kontrakt ten 
w większości jest realizowany przez polski zespół, 
właśnie z Warszawy.

	 Od	kilku	lat	specjaliści	w	Polsce	pracują	nad	
nowym	systemem	loteryjnym	Aurora…

Budowa Aurory potrwa co najmniej do roku 2020. 
Stale rozwijamy kolejne moduły tego systemu. Jest 
to obecnie najbardziej technologicznie zaawan-
sowane rozwiązanie na rynku loteryjnym, dzięki 
któremu loterie będą mogły w sposób komplek-
sowy obsłużyć swoich graczy, oferując im swoje 
gry, poprzez wszystkie dostępne kanały sprzedaży.

	 Która	z	loterii	europejskich	przoduje	we	wdra-
żaniu	najnowocześniejszych	rozwiązań	tech-
nicznych?

Dokonując takiej oceny, musimy pamiętać, że rynek 
loteryjny pod względem technicznym jest rynkiem 
ewolucyjnym, nie rewolucyjnym. Jest to związa-
ne ze specyfiką działania systemów loteryjnych. 

Stabilny rok 
i organizacja 
kolejnych 
programów CSR



EXECUTIVE VIEWPOINT

Ich wymiana to każdorazowo koszt rzędu od kil-
ku do kilkudziesięciu milionów dolarów, dlatego 
ich „żywotność” jest przewidziana na ok. 10 lat. 
Nie zmienia to oczywiście faktu, że jedne lote-
rie chętniej sięgają po nowinki techniczne, inne 
są mniej skłonne do zmian. Najbardziej zaawan-
sowaną technologicznie loterią na świecie jest 
loteria fińska, ale również polski Totalizator Spor-
towy bardzo stara się nie odbiegać od światowych 
trendów. Oczywiście większość loterii na świecie 
jest objęta monopolem państwowym, dlatego ten 
rozwój zawsze jest ściśle związany z regulacjami 
danego kraju.

	 Czy	w	branży	systemów	loteryjnych	lub	kasy-
nowych	można	zaobserwować	nowe	trendy?

W branży systemów dla kasyn nowością jest wy-
korzystanie rzeczywistości 3D. Dzięki temu czujesz 
się, jakbyś był w środku danej gry; jej rzeczywistym 
uczestnikiem. Co ważne, nie trzeba do tego spe-
cjalnych okularów, co dla wielu osób było pewną 
barierą np. przy telewizorach 3D. W przypadku 
loterii mamy też coraz częściej do czynienia z sa-
moobsługowymi terminalami dla graczy. 

	 A	co	z	grą	w	internecie?
Rzeczywiście rynek gier hazardowych stopniowo 
przenosi się z kanału tradycyjnego do internetu. 
Jest to proces bardzo powolny, bo przepisy zarówno 
w Europie, jak i na innych kontynentach ściśle regu-
lują ten obszar i znacząco ograniczają tempo roz-
woju, głównie obawiając się obniżenia standardów 
w zakresie stosowania zasad odpowiedzialnej gry. 
Dla przykładu, wiodący w dziedzinie loterii rynek 
amerykański rozpoczął proces zmian, mających 
na celu umożliwienie graczom gry przez internet 
(tzw. iGaming) w poszczególnych stanach, dopiero 
w 2011 roku. Co istotne, nadal nie wszystkie re-
giony USA zdecydowały się na udostępnienie gier 
loteryjnych w sieci.

Nie mniej jednak ostatnie kilkanaście lat, to okres 
znaczącego rozwoju technologii dla gier online. 
Przodujące firmy w branży prześcigają się we wdra-
żaniu rozwiązań, które zadowolą wymagających, 
młodych klientów, o których mówi się, że urodzili 
się „z telefonami w ręku”. Proces opracowywania 
i wdrażania nowych rozwiązań w tym zakresie jest 
niezwykle kosztowny, liczony w miliardach dolarów. 
Dlatego szanse na sukces w tej dziedzinie mają 
tylko wiodące firmy technologiczne, mające odpo-
wiednie zaplecze R&D i długoletnie doświadczenie 
w branży.

	 Od	4	lat	wspierają	Państwo	kobiety	w	IT,	będąc	
m.in.	sponsorem	kategorii	Kobieta w Nowych 
Technologiach	w	 konkursie	 „Bizneswoman	
Roku”,	organizowanym	przez	Fundację	Suk-
ces	Pisany	Szminką.	Wspierają	Państwo	też	
naukę	programowania	wśród	najmłodszych	
i	seniorów.	Na	czym	polegają	te	projekty	CSR?

Kilka lat temu zdecydowaliśmy, że głównymi od-
biorcami naszych działań CSR-owych będą dwie 
grupy. Pierwsza z nich to osoby najczęściej wyklu-
czone cyfrowo, czyli seniorzy i dzieci z najbiedniej-
szych środowisk, w tym dzieci z domów dziecka. 
Druga grupa to kobiety, które nadal stanowią 
niewielki procent wszystkich osób zatrudnionych 
w branży IT. W IGT Poland panie stanowią ok. 25% 
pracowników. To bardzo niski wynik, ale na tle całej 
branży nie najniższy. Chcemy go systematycznie 
zwiększać i przy okazji, dzięki swoim działaniom 
CSR-owym, pokazywać na zewnątrz, że kobiety 
świetnie odnajdują się w świecie nowych techno-
logii i mają bardzo cenny udział w jego rozwoju. 

Nasza współpraca z konkursem „Bizneswoman 
Roku” pozwoliła nam spotkać wiele wartościo-
wych pań, będących wspaniałym przykładem, że 
w branży IT liczy się pasja, a nie płeć. Za pierwszym 
razem zwyciężczynią – w sponsorowanej przez nas 
kategorii Kobieta w Nowych Technologiach – była 
Edyta Kocyk, założycielka firmy Sidly, oferującej 
usługi w zakresie telemedycyny. Wygrała ona wy-
jazd do Doliny Krzemowej. W kolejnym roku nagro-
dy otrzymały założycielki fundacji Girls Code Fun 
i Kids Code Fun. Zasponsorowaliśmy im zestawy 
tabletów na potrzeby ich działań. Z kolei Patrycja 
Wizińska-Socha i Anna Skotny, założycielki Nest-
medic (laureatki ubiegłorocznej edycji), między 
innymi dzięki naszej nagrodzie, miały możliwość 
zaprezentowania swojego rewolucyjnego produktu 
Pregnabit (mobilne KTG) na targach branżowych. 
Tegorocznej zwyciężczyni – która opracowała me-
todę grupowego badania genów pod względem 
konkretnych chorób – zaoferowaliśmy szkolenie 
z umiejętności interpersonalnych. Formy sponso-
rowanych przez nas nagród zawsze są ustalane ze 
zwyciężczyniami. Określamy budżet, a panie same 
decydują, na co chcą go przeznaczyć.

	 Co	z	drugim	kierunkiem	działań	CSR	–	nauką	
programowania	dla	dzieci	i	seniorów?

W roku 2017– wspólnie z założycielkami Kids 
Code Fun (laureatkami konkursu „Bizneswoman 
Roku”) – stworzyliśmy pilot programu Very Senior 
Developers, mającego na celu połączenie pokoleń 
o zupełnie odmiennych doświadczeniach w za-
kresie nowych technologii – seniorów i dzieci. 
W trakcie trzech edycji programu zaangażowa-
liśmy i przeszkoliliśmy kilkudziesięciu seniorów, 
którzy następnie uczyli podstaw programowania 
dzieci z domów dziecka (w asyście profesjonal-
nych mentorów). Tworzyli z nimi cyfrowe pro-
jekty i uczyli wykorzystywać nowe technologie 
w kreatywny sposób. Poprzez ten program chcemy 
udowodnić, że nauka programowania nie służy 
tylko nauce jako takiej, ale może łączyć pokolenia, 
rozdzielone barierą technologiczną – tablet/tech-
nologie przestaną być ścianą pomiędzy dziećmi 
a dziadkami, staną się wspólną przestrzenią do 
twórczego działania.

Polski oddział IGT 
to przede wszystkim 
główny ośrodek 
R&D, nie tylko dla 
firmy, ale i całej 
branży loteryjnej. 
Szacuje się, że ponad 
50% rozwiązań 
wdrażanych 
we wszystkich 
loteriach na świecie 
powstaje właśnie 
w Warszawie. Roczny 
eksport naszych 
usług przekracza 
70 mln zł. Centrum 
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400 pracowników, 
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.
1 Cherrypick Games** 863 15 739 1724% 15 739 4 320 5 076
2 Ultimate Games** 113 1 261 1016% 1 261 402 445
3 TogetherData 1 985 20 731 944% 20 731 2 272 2 666
4 CI Games** 21 792 93 740 330% 93 740 6 477 11 898
5 Forever Entertainment** 1 270 3 094 144% 3 094 -1 293 -1 277
6 Enigma SOI 40 340 95 411 137% 31 141 7 790 56 480 11 174 11 532

7 Voicetel  
Communications** 5 348 12 567 135% 12 567 9 346 11 504

8 Jujubee** 664 1 499 126% 1 499 -108 -125
9 Madkom** 4 882 9 847 102% 1 053 1 434

10 Netcompany Solutions 32 477 65 320 101% 65 320 23 068 28 852
11 Spica Solutions 5 714 11 490 101% 
12 Ericsson Polska 334 547 670 127 100% 11 210 43 238
13 Creativeforge Games** 2 487 4 430 78% 4 430 -2 249 -2 249
14 S&T w Polsce 208 372 368 993 77% 127 893 19 547 221 513 9 518 6 860
15 Vecto 5 700 10 000 75% 1 841 341 8 500 149 185
16 Gog.com* 100 000 169 550 70%  169 550

17 4Mobility  
(d. E-Solution Software)** 1 342 2 263 69% -2 351 -2 351

18 EO Networks** 44 758 71 849 61% 2 584 3 474
19 Cloudity 3 507 5 568 59% 5 568 914 1 087
20 Britenet 29 400 46 500 58% 43 442 3 080 134 918
21 Passus 17 091 26 918 58% 2 081 2 540
22 Transition Technologies 137 372 215 050 57% 149 178 59 043 6 829 6 781 8 799
23 Ten Square Games** 17 355 27 032 56% 27 032 8 412 10 233
24 NCR Polska* 155 000 240 000 55% 
25 Netia 12 000 18 300 53% 16 200 2 100 -143 854 -127 166
26 IAI** 18 614 28 321 52% 4 592 5 667
27 Rekord SI 18 128 27 540 52% 6 170 20 000 1 370 4 916 6 197
28 JMK Computerate 346 522 51% 67 455 13 13
29 KBJ** 16 787 25 081 49% 2 508 3 001
30 Billennium 56 557 83 585 48% 74 487 9 098 3 185 6 106
31 InteliWise** 1 671 2 450 47% 2 450 198 198
32 LiveChat Software** 53 032 76 254 44% 76 254 27 916 53 263
33 XELTO 6 200 8 800 42% 7 000 1 800 780
34 Euvic 72 000 102 000 42% 8 000 86 500 7 500 9 800
35 S-net 1 198 1 695 41% 1 582 113 225 293
36 BMC Software* 26 000 36 500 40% 
37 AMD Polska* 164 000 230 000 40% 
38 Innergo Systems 55 616 77 947 40% 12 411 554 64 982 2 896 3 793
39 Technitel Polska 11 600 16 211 40% 16 211
40 Komputronik Biznes 149 032 205 803 38% 810
41 Asseco Data Systems 259 322 357 542 38% 248 631 42 749 66 162 12 389 17 778
42 Tech Data Polska* 1 200 000 1 650 000 38% 
43 Atende 168 495 231 464 37% 81 819 7 883 141 762 7 570 9 264
44 Xsolve 10 752 14 632 36% 14 632 807 1 034
45 Enxoo 9 542 12 932 36% 12 051 881 51 61
46 Luxoft Poland 289 955 391 824 35% 391 824 9 474 11 985
47 Unified Factory** 24 907 33 640 35% 33 640 8 869 11 193

* – szacunki 
** – raporty giełdowe

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	WZROŚCIE	PRZYCHODÓW	W	ROKU	2017	(1/2)



29

RYNEK IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.
48 APN Promise 308 902 412 617 34% 12 000 355 617 45 000 10 663 12 196

49 PKO BP Finat 17 692 23 427 32% 23 427 43 910

50 Sii 390 313 512 461 31% 512 461 51 172 63 165
51 3S Data Center 15 800 20 700 31% 20 700
52 Bakotech 8 170 10 682 31% 154 4 202 6 326 359 359
53 Mediarecovery 21 797 28 497 31% 
54 Verbicom** 10 629 13 889 31% 149
55 Simple 34 226 44 711 31% 19 494 22 892 2 012 3 612 3 953
56 EY 76 000 98 865 30% 98 865
57 PGS Software** 76 209 99 133 30% 20 097 24 892
58 Polycom* 5 200 6 750 30% 
59 MakoLab** 20 354 26 358 29% 26 358 1 132 1 533
60 Soneta 15 670 20 224 29% 239 19 655 5 487 6 795
61 S4E 185 879 239 628 29% 52 196 187 432 -791
62 Cloud Technologies** 45 132 57 875 28% 20 864 25 721
63 Betacom** 123 557 157 810 28% 2 557 3 216
64 VMware* 94 000 120 000 28% 
65 Globema 23 915 30 300 27% 27 100 3 200 2 300 2 800
66 Tieto Poland 91 256 115 326 26% 115 326

67 Asseco Business  
Solutions** 168 756 212 793 26% 212 793 50 138 61 994

68 EIP 48 886 61 576 26% 18 083 11 449 32 043 1 201 2 310
69 Qubic Games** 808 1 014 25% 1 014 211 281
70 Risco Software 5 900 7 400 25% 400 7 000 290
71 Arrow ECS 454 608 569 084 25% 6 351 526 733
72 Acer Poland/Slovakia* 200 000 250 000 25% 
73 M4B** 12 763 15 891 25% 2 858 3 038
74 Neptis** 13 394 16 565 24% 886 976
75 Wheel Systems 8 387 10 291 23% 5 364 3 772 1 155 1 065 1 311
76 Syndatis 2 747 3 366 23% 3 365 30 139 167
77 Clico 215 105 263 473 22% 5 377 ,14 7 230 ,05
78 Future Processing 80 471 98 236 22% 98 236 8 443 8 566
79 InsERT 28 047 34 225 22% 579 33 054 2 438 3 157
80 Logintrade** 3 537 4 289 21% 198 295
81 IT Kontrakt 193 400 234 300 21% 
82 LSI Software 20 738 25 011 21% 13 965 3 052 7 994 2 428 2 584
83 Huawei Enterprise* 60 000 72 000 20% 
84 Wasko** 135 389 162 461 20% 788 1 249
85 Cisco Systems* 605 000 725 000 20% 

86 Sente Systemy  
Informatyczne 10 902 13 054 20% 11 893 966 225 1 535 1 883

87 McAfee Polska* 48 000 57 000 19% 

88 Dell EMC Polska* 1 500 000 1 780 000 19% 

89 Sage 73 504 87 216 19% 87 216 2 218 2 841

90 K3System 13 500 16 000 19% 3 000 2 000 11 000 600 720

91 COIG 80 518 94 405 17% 60 048 21 098 13 259 12 050 15 046

92 Vulcan 40 359 47 299 17% 14 757 32 542 5 270 6 490

93 Suntech** 9 099 10 655 17% 811 1 216

* – szacunki 
** – raporty giełdowe

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	WZROŚCIE	PRZYCHODÓW	W	ROKU	2017	(2/2)



EXECUTIVE VIEWPOINT

Z Adamem Rudowskim, prezesem zarządu Veracomp, rozmawiamy o rozwoju Grupy Veracomp 
w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. O dużych wzrostach w roku 2017 i na początku 
roku 2018, planowanym wejściu na rynek węgierski – ostatni w CEE, na którym Veracomp jeszcze 
nie jest obecny, a także rozwoju oferty o produkty nowych partnerów, w tym LG i Red Hat.

	 Jaki	był	ostatni	rok	dla	Veracomp?	Większość	
firm	uznaje	go	za	kryzysowy,	a	w	przypadku	
Państwa	firmy	przychody	w	Polsce	wzrosły	
o	9%,	a	sprzedaż	całej	grupy	aż	o	16%?

Duża dynamika wzrostu naszych przychodów wy-
nikała z kilku czynników. Jednym z nich jest rodzaj 
i jakość wsparcia oferowanego naszym partnerom 
handlowym. Ma ono unikalny charakter i składa się 
na nie m.in. doradztwo w zakresie wiedzy o tym, 
jak rozwiązania z oferty Veracomp realizują cele 
biznesowe użytkowników końcowych, działają-
cych w poszczególnych wertykalach. Pozwala to 
nam rozmawiać z integratorami o ich klientach, 
w sposób wartościowy merytorycznie. 

Drugi czynnik to wzajemne zaufanie w kanale 
sprzedaży. Dzięki niemu, wraz z dostawcami i in-
tegratorami, jesteśmy w stanie pracować w inter-
dyscyplinarnych zespołach. Celem tych zespołów 
jest wsparcie użytkownika końcowego w budo-
waniu świadomości na temat korzyści wynikają-
cych z wdrażania awangardowych rozwiązań IT. 
Pokazujemy, w jaki sposób firmy wygrywają tym, 
że podnoszą produktywność, że działają efektyw-
niej. Rozwiązaniem najczęściej dziś stosowanym 
jest wdrożenie odpowiednich systemów IT. Nie ma 
obecnie skuteczniejszego sposobu na poprawę 
swojej pozycji rynkowej. Cyfrowa transformacja 
powoduje, iż żaden menedżer nie będzie mógł 
przechodzić obojętnie obok takich technologii, 

jak: Artificial Intelligence, IoT, Blockchain, Digital 
Twin czy druk 3D. Przeciwnie, każdy musi nieustan-
nie zastanawiać się, jak je wykorzystać w swojej 
organizacji. Znaczenie firm, które nie wsiądą do 
tego pociągu innowacji, zostanie w przyszłości 
zmarginalizowane. Nie ma alternatywy wobec tych 
inwestycji. Nie powinniśmy pytać czy, lecz kiedy to 
zrobić, mając na uwadze, że czas odgrywa najistot-
niejszą rolę w budowaniu pozycji rynkowej. 

Trzeci czynnik wpływający na szybki wzrost to, bu-
dowany przez 27 lat, model biznesowy. Veracomp 
kładzie nacisk na skuteczność działania na każdym 
etapie sprzedaży. Gdy mieliśmy do czynienia z zała-
maniem w sektorze publicznym, mogliśmy szybko 
znaleźć nowe rynki, rozwijając wraz z partnerami 
sprzedaż w wertykalach, takich jak medycyna czy 
przemysł. Efektem tego podejścia był nie tylko do-
bry rok 2017, ale i 30% wzrost przychodów w Polsce 
w I kwartale 2018 roku. W regionie był on nawet 
wyższy, przekroczył 40%.

	 Czym	spowodowane	były	ponad	60%	wzrosty	
w	roku	2017	na	rynkach	w	Bułgarii,	Czechach,	
Rumunii	i	na	Słowacji?

Rumunia, Bułgaria, Czechy czy kraje basenu Morza 
Adriatyckiego są mniejszymi rynkami. Przykłado-
wo udział Bułgarii w światowym PKB to zaledwie 
0,12%. Jednocześnie jednak są to rynki o bardzo 
dużym potencjale wzrostu. Dlatego kładziemy tam 

Doradztwo, zaufanie 
i skuteczność  
na każdym etapie 
sprzedaży
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ogromny nacisk na rozwój portfela produktów. 
Jeżeli vendor – nasz dostawca – jest zadowolony 
z wyników sprzedaży w jednym kraju, procentuje to 
podpisaniem kontraktu na kolejne. Zawsze staramy 
się wdrażać sprawdzony w Polsce model współpra-
cy z partnerami, uwzględniając oczywiście różni-
ce kulturowe. W naszych spółkach lokalnych nie 
narzucamy sposobu realizacji celów. Uzależnione 
są one od kompetencji i doświadczenia naszych 
menedżerów. Najpierw edukujemy, a dopiero po-
tem wymagamy. Nie zabijamy oddziałów także 
nadmiarem procedur. Wszystko to wpływa na ich 
motywację i zdolność do osiągania sukcesów.

	 Które	segmenty	rynku	rosły	w	zeszłym	roku	
najszybciej?	Które	są	najbardziej	perspekty-
wiczne?

U nas przede wszystkim rozwiązania z zakresu bez-
pieczeństwa, wideokonferencji i Digital Signage. 
Do rynków o dużym potencjale wzrostu zalicza-
my również rozwiązania open source. Jesteśmy 
dystrybutorem SUSE w Polsce oraz wyłącznym 
dystrybutorem Red Hata w całym regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej… oprócz Węgier. Producent 
ten ma dominującą pozycję na świecie. Poza tym 
jego oferta w wielu aspektach uzupełnia topolo-
gię oferowanych przez nas rozwiązań. Sprzedaż 
komercyjnego open source to już 7% przychodów 
Veracomp.

Na przestrzeni lat zmniejsza się udział subskryp-
cji Linuksa – systemów operacyjnych, na korzyść 
zdecydowanego wzrostu sprzedaży rozwiązań wir-
tualizacyjnych, chmurowych, automatyzacji za-
rządzania czy middleware. Obecnie coraz częściej 
słyszy się pytania o produkty: JBoss, OpenStack, 
OpenShift. Migracja w kierunku rozwiązań open 
source zdecydowanie obniża TCO. Na przykład 
koszty utrzymania rozwiązań Red Hat są o ok. 30% 
niższe w stosunku do tzw. tradycyjnych dostawców 
porównywalnych produktów. Jednocześnie oferują 
większą elastyczność, wiele różnorodnych kompo-
nentów i duży poziom stabilności. Warto pamiętać, 
że rozwiązania open source są tworzone i testowa-
ne przez największą na świecie grupę deweloperów. 
Dobrym przykładem dla Europy są Niemcy, gdzie 
dla sektora publicznego istnieje specjalny przepis 
wymuszający zastosowanie określonej procentowo 
liczby rozwiązań open source. 

	 W	 jakich	 kierunkach	 rozwija	 się	 oferta	 
Veracomp?	Wcześniej	była	kojarzona	głównie	
z	rozwiązaniami	infrastrukturalnymi.	Pod	
koniec	2017	roku	podpisali	Państwo	jednak	
umowę	z	LG,	co	ma	związek	ze	sprzedażą	
rozwiązań	Digital	Signage	i	telewizji	hote-
lowej…

Umowa z LG ma właśnie na celu rozwój oferty 
z zakresu Digital Signage, telewizji hotelowej 
i innych rozwiązań audiowizualnych. Jest ona roz-
szerzeniem dotychczas sprzedawanego portfolio 

firm NEC i Samsung, m.in. o technologię OLED. 
Bardzo szybko rośnie grupa odbiorców tego typu 
produktów. Digital Signage jest stosowane wszę-
dzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi 
przestrzeniami, w których przebywają ludzie. 
Produkty te są też niezbędnym komponentem 
budowy sal i systemów wideokonferencyjnych. 
Wciąż oczywiście rozwijamy ofertę w zakresie 
bezpieczeństwa, wideokonferencji i tradycyj-
nej infrastruktury IT. W roku 2017 wprowadzi-
liśmy rozwiązania nowych dostawców, takich 
jak Flowmon Networks i Yealink. Jednocześnie 
rozszerzamy geograficznie kolejne kontrakty 
dystrybucyjne w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej. Ostatnio z Trend Micro, Hewlett 
Packard Enterprise, Huawei czy Red Hat.

	 Mówiąc	o	umowie	z	Red	Hat,	wspomniał	Pan	
o	tym,	że	obejmuje	ona	cały	region	CEE	z	wy-
łączeniem	Węgier…

W tym roku chcemy, aby zniknęła jedyna bia-
ła plama na „naszej” mapie Europy Środkowo-
-Wschodniej, właśnie Węgry, gdzie dotąd nie 
mieliśmy oddziału. Planujemy przeprowadzenie 
akwizycji działającej w tym kraju spółki, oczywi-
ście takiej, która zajmuje się czystą dystrybucją 
VAD i ma zbliżoną do naszej, proaktywną kulturę 
organizacyjną. W ten sposób chcemy zakończyć 
terytorialny rozwój w regionie, w którym działamy 
obecnie w 17 krajach.

	 IV	kwartał	roku	2017	to	było	odbicie	na	rynku	
publicznym	w	Polsce.	Jak	Veracomp	i	Państwa	
partnerzy	oceniają	ten	sektor?

Historycznie każda transza funduszy unijnych mia-
ła ok. 3-letnie przesunięcie od momentu urucho-
mienia funduszy do czasu rozpoczęcia finansowa-
nia konkretnych projektów. Tak samo jest teraz. 
W IV kwartale 2017 roku widzieliśmy bardzo duże 
ożywienie, które obserwujemy także w pierwszych 
miesiącach tego roku. Dotyczy to zarówno pro-
jektów zakontraktowanych, jak i wydatkowanych. 

Polska realizuje m.in. Program Operacyjny Pol-
ska Cyfrowa, a jego fundamentem jest zlikwido-
wanie tzw. luki cyfrowej. W ciągu kilku lat każdy 
mieszkaniec kraju będzie miał dostęp do interne-
tu o przepustowości min. 30 Mb/s. Pozwoli to na 
upowszechnienie stosowania e-usług.

Obserwujemy, że największą barierą w rozwoju 
rynku IT – i całej cyfrowej transformacji – jest hi-
storycznie największy rozdźwięk pomiędzy tym 
co proponują producenci, promując np. Big Data, 
Software Defined Everything, Internet of Things, 
Artificial Intelligence, a wiedzą użytkowników 
końcowych, w jaki sposób można te rozwiązania 
praktycznie wykorzystać w ich organizacjach. 
Ogromnym wyzwaniem dla firm IT jest to, aby 
zmniejszać tę przepaść. Daje to gwarancję suk-
cesu wprowadzania nowych technologii na rynek.

Duża dynamika wzro-
stu naszych przycho-
dów wynikała z kilku 
czynników. Jednym 
z nich jest rodzaj i ja-
kość wsparcia ofero-
wanego naszym part-
nerom handlowym. 
Ma ono unikalny cha-
rakter i składa się na 
nie m.in. doradztwo 
w zakresie wiedzy 
o tym, jak rozwiązania 
z oferty Veracomp re-
alizują cele biznesowe 
użytkowników koń-
cowych, działających 
w poszczególnych 
wertykalach. Pozwala 
to nam rozmawiać 
z integratorami o ich 
klientach, w sposób 
swobodny i meryto-
rycznie. Drugi czynnik 
to wzajemne zaufanie 
w kanale sprzedaży. 
Dzięki niemu, wraz 
z dostawcami i inte-
gratorami, jesteśmy 
w stanie pracować 
w interdyscyplinar-
nych zespołach. Trze-
cim zaś jest, budowa-
ny przez 27 lat, model 
biznesowy.
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Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Zysk	netto	(w	
tys.	zł)

Zysk	brutto	
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.

1 Planet Innovation Group** 3 787 496 -87% -217 -217

2 Macro Games** 4 949 871 -82% 871 -8 255 -8 255

3 Stanusch Technologies** 2 049 573 -72% 573 -536 -536

4 i3D** 4 408 1 569 -64% -10 091

5 CUBE.ITG  
w restrukturyzacji** 53 481 24 303 -55% -142 518 -142 339

6 Action w restrukturyzacji 2 723 794 1 380 511 -49% -52 081 90 369

7 Mega Sonic** 81 793 44 102 -46% 780 595

8 EC2** 2 429 1 317 -46% -198 -208

9 Huckleberry Games** 132 79 -40% 79 -563 -563

10 Qumak 424 496 258 506 -39% 180 952 20 681 56 871 -74 260 -66 260

11 Fat Dog Games** 807 516 -36% 516 -719 -758

12 Surfland Systemy  
Komputerowe** 5 014 3 255 -35% -646 -616

13 CD Projekt RED** 476 152 328 235 -31% 328 235 184 613 229 344

14 11 bit studios 26 151 19 151 -27% 19 151 3 417 4 389

15 Sygnity 355 244 261 274 -26% 182 726 57 932 20 264 -121 127 -127 329

16 Imagis** 3 075 2 375 -23% -16

17 SID 63 637 49 303 -23% 

18 Indata*** 17 907 13 966 -22% 1 120 1 212

19 Vivid Games** 22 753 17 749 -22% 17 749 -5 878 -7 513

20 Diebold Nixdorf 96 171 75 744 -21% 73 532 2 212 10 105 14 369

21 Bloober Team** 15 535 12 297 -21% 12 297 -1 887 -2 318

22 NTT System 577 485 461 068 -20% 3 755 5 406 451 907 1 752 2 119

23 Domenomania.pl** 4 590 3 671 -20% -1 286 -1 306

24 Examobile** 526 426 -19% 36 45

25 Quest Dystrybucja 17 237 14 062 -18% 2 873 11 189 1 861 2 315

26 Netwise 10 900 9 000 -17% 8 300 700 420 596

27 Infosystems** 9 099 7 568 -17% -864 -717

28 Compendium Centrum 
Edukacyjne 12 223 10 268 -16% 10 268

29 2Intellect.com** 1 438 1 209 -16% 1 209 12 16

30 Mineral Midrange** 11 147 9 398 -16% -991 -1 036

31 Comp 335 841 288 518 -14% 119 656 27 475 141 387 -4 323 -5 196

32 Eptimo 143 455 123 410 -14% 89 4 642 118 679 811 944

33 Infra** 947 834 -12% 42 51

34 ENGAVE Services 40 886 36 019 -12% 14 917 15 500 5 602 89 131

35 BPX 27 367 24 360 -11% 24 360 2 119 -103 28

36 OPTeam** 76 958 68 508 -11% -5 460 -5 533

37 Procad** 38 735 34 640 -11% 472 634

38 Heuthes 10 888 9 824 -10% 862 8 962 1 236 1 372

39 Artifex Mundi** 22 720 20 547 -10% 20 547 -4 518

** – raporty giełdowe
*** – dane za trzy kwartały, później firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	SPADKU	PRZYCHODÓW	W	ROKU	2017
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Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma
Liczba	pracowników Przychody	ogółem	 

(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2017	r. 2016	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 Capgemini Polska* 7 000 6 560 7% 421 000 445 000 421 000 445 000

2 Accenture* 5 000 220 000 240 000

3 Atos Poland* 5 000 734 000 790 000 734 000 790 000

4 Comarch 4 303 749 213 755 517 743 053 748 315

5 Sii 3 360 2 700 24% 390 313 512 461 390 313 512 461

6 EY 3 134 625 878 659 281 76 000 98 865

7 DXC Technology* 3 000 525 000 560 000 525 000 560 000

8 Fujitsu Technology 
Solutions* 2 681 1 770 51% 371 837 429 610 371 837 429 610

9 Deloitte* 2 500 230 000 244 000

10 Asseco Poland 2 456 2 576 -5% 936 800 861 235 936 800 861 235

11 Ericsson Polska 2 396 3 000 -20% 334 547 670 127 334 547 670 127

12 Luxoft Poland 2 100 2 000 5% 292 351 395 514 289 955 391 824

13 Intel Technology Poland* 2 000 1 870 7% 830 000 880 000 830 000 880 000

14 BLStream (intive) 1 500 1 270 18% 288 613 316 072 288 613 316 072

15 Transition Technologies 1 349 860 57% 137 372 215 050 137 372 215 050

16 IBM Polska* 1 300

17 Komputronik 950 930 2% 1 926 902 1 914 367 1 926 902 1 914 367

18 Asseco Business  
Solutions** 940 626 50% 168 756 212 793 168 756 212 793

19 Sygnity 904 1300 -30% 355 244 261 274 355 244 261 274

20 Future Processing 891 774 15% 80 471 98 236 80 471 98 236

21 Asseco Data Systems 867 916 -5% 259 322 357 542 259 322 357 542

22 Euvic 800 560 43% 72 000 102 000 72 000 102 000

23 Billennium 730 500 46% 56 557 83 585 56 557 83 585

24 Qumak 722 733 -2% 424 496 258 506 424 496 258 506

25 HP Inc.* 700 1 400 000 1 550 000 1 400 000 1 550 000

26 Diebold Nixdorf 630 278 127% 551 899 555 884 96 170 75 743

27 AB 622 4 535 048 4 776 808 4 049 035 4 561 131

28 Comp 558 542 3% 405 743 369 207 335 841 288 518

29 Action w restrukturyzacji 548 534 3% 2 723 794 1 380 511 2 723 794 1 380 511

30 Hewlett Packard  
Enterprise Polska* 500 850 000 880 000 850 000 880 000

31 Unit4 Polska 499 494 1% 101 186 116 706 101 186 116 706

32 Oracle Polska 494 554 -11% 715 000 736 000 715 000 736 000

33 COIG 491 485 1% 82 396 96 865 80 518 94 405

34 ABC Data 419 621 -33% 4 017 321 3 504 999 2 935 400 2 709 285

35 ATENA Usługi Informa-
tyczne i Finansowe 417 427 -2% 112 084 121 943 112 084 121 943

36 SAP Polska 402 348 16% 386 989 446 849 386 989 446 849

* – szacunki
** – raporty giełdowe

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	ZATRUDNIENIU	W	ROKU	2017	(1/2)



34

RYNEK IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma
Liczba	pracowników Przychody	ogółem	 

(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2017	r. 2016	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

37 NASK PIB 402 263 53% 144 332 154 568 144 332 154 568

38 Britenet 400 350 14% 29 400 46 500 29 400 46 500

39 S&T w Polsce 400 300 33% 209 173 372 034 208 372 368 993

40 SNP Poland (d. BCC) 330 300 10% 95 428 101 000 95 428 101 000

41 Sage 321 73 504 87 216 73 504 87 216

42 PKP Informatyka 320 350 -9% 77 742 75 837 77 099 75 037

43 IGT Poland 291 288 1% 123 018 136 841 73 690 83 100

44 3S Data Center 270 150 80% 15 800 20 700 15 800 20 700

45 Hicron 259 169 53% 56 398 64 887 56 398 64 887

46 Veracomp 255 255 0% 616 432 670 578 616 432 670 578

47 ATM 235 223 5% 132 050 132 985 55 098 58 084

48 InsERT 214 201 6% 28 064 34 237 28 047 34 225

49 e-point 211 180 17% 33 831 37 760 33 831 37 760

50 SAS Institute Polska 203 250 -19% 141 777 140 449 140 587 139 295

51 itelligence 200 190 5% 72 011 82 705 72 011 82 705

52 Atende 200 191 5% 175 243 236 099 168 495 231 464

53 Netcompany Solutions 200 32 477 65 320 32 477 65 320

54 Infinite 200 200 0% 37 648 36 658 37 648 36 658

55 Komputronik Biznes 200 200 0% 149 984 207 025 149 032 205 803

56 Vulcan 195 191 2% 40 359 47 299 40 359 47 299

57 Kotrak 187 25 584 29 659 17 511 19 608

58 LSI Software 178 20 927 25 232 20 738 25 011

59 Simple 172 230 -25% 34 226 44 711 34 226 44 711

60 SpyroSoft 161 9 691 9 721

61 Enigma SOI 156 40 843 96 411 40 340 95 411

62 Infomex 150 150 0% 82 038 94 681 82 038 94 681

63 Arcus 148 144 3% 97 792 113 938 97 792 113 938

64 Integrated Solutions 136 425 165 441 602 425 165 441 602

65 Betacom 125 125 0% 127 849 137 704 127 849 137 704

66 Sente Systemy  
Informatyczne 120 117 3% 10 929 13 279 10 902 13 054

67 SID 120 63 637 49 303 63 637 49 303

68 NTT System 118 122 -3% 461 068 461 068 577 485 461 068

69 Globema 114 24 557 31 500 23 915 30 300

70 Rekord SI 112 104 8% 19 677 27 979 18 128 27 540

71 Arrow ECS 106 86 23% 454 608 569 084 454 608 569 084

72 11 bit studios 102 60 70% 26 667 19 456 26 151 19 151

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	ZATRUDNIENIU	W	ROKU	2017	(2/2)
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Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Przychody	
ogółem	 
(w	tys.	zł)

Liczba	
pracowni-

ków

Przychód	na	
pracownika

Przy-
chody	ze	
sprzedaży	
produktów	 
i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Przychody	 
z	usług	 

i	rozwiązań	
telekomuni-
kacyjnych	 
(w	tys.	zł)

2017	r. 2017	r. 2017 r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.

1 Eptimo 124 207 5 24 841 123 410 89 4 642 118 679

2 S.E.R. Solutions 
Polska 280 979 13 21 614 280 979 100 963 69 674

3 ABC Data 3 504 999 419 8 365 2 709 285 36 287 233 384 2 439 614 308 874

4 AB 4 776 808 622 7 680 4 561 131

5 Arrow ECS 569 084 106 5 369 569 084 6 351 526 733

6 APN Promise 412 617 83 4 971 412 617 12 000 355 617 45 000

7 S4E 239 628 50 4 793 239 628 52 196 187 432

8 Senetic Holding 265 928 60 4 432 260 108 6 923 36 029 217 156

9 NTT System 461 068 118 3 907 461 068 3 755 5 406 451 907 461 068

10 Integrated 
 Solutions 441 602 136 3 247 441 602 102 132 77 141 262 328

11 Clico 263 473 95 2 773 263 473

12 Veracomp 670 578 255 2 630 670 578

13 Advatech 249 300 95 2 624 249 300 91 000 51 000 107 300 2 000

14 Action  
w restrukturyzacji 1 380 511 548 2 519 1 380 511

15 Cloudware Polska 104 532 45 2 323 104 259 21 101 9 875 73 281 2

16 EIP 61 747 27 2 287 61 576 18 083 11 449 32 043 1 872

17 HP Inc.* 1 550 000 700 2 214 1 550 000

18 Software AG Polska 27 106 13 2 085 27 106 14 633 12 472

19 Kontel 34 654 17 2 038 34 654 34 654

20 Komputronik 1 914 367 950 2 015 1 914 367 1 914 367

21 Innergo Systems 77 947 43 1 813 77 947 12 411 554 64 982 51 241

22 Hewlett Packard 
Enterprise Polska* 880 000 500 1 760 880 000

23 T-Systems Polska* 70 000 40 1 750 70 000

24 TTS Company 18 995 12 1 583 18 995 794 17 692 509 0

25 Oracle Polska 736 000 494 1 490 736 000 88 320 610 880 36 800

26 Atende 236 099 200 1 180 231 464 81 819 7 883 141 762

27 Wheel Systems 10 291 9 1 143 10 291 5 364 3 772 1 155

28 SAP Polska 446 849 402 1 112 446 849 357 315 89 534

29 Betacom 137 704 125 1 102 137 704 90 442 18 987 28 275

30 Komputronik Biznes 207 025,2 200 1 035 205 803 9 532

31 ENGAVE Services 36 019 35 1 029 36 019 14 917 15 500 5 602

32 Ventus  
Communications 19 473 19 1 025 18 886 5 727 1 696 11 462 1 143

* – szacunki

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	PRZYCHODZIE	NA	PRACOWNIKA	W	ROKU	2017
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Nadal żyjemy, czyli 
rzeczywistość po 

RODO
25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych, znanego powszechnie pod nazwą RODO. Tym samym dla krajów członkowskich 
i administratorów przetwarzających dane zakończył się okres dwuletnich przygotowań do 
nowych przepisów.

Mimo wielu mitów, które narosły wokół rozporzą-
dzenia, po 25 maja nadal możemy przetwarzać 
dane osobowe (choć na nieco innych zasadach), 
nie musimy przechowywać dokumentów w szafach 
„zgodnych z RODO” ani wymieniać okien na takie, 
które są „zgodne z RODO”, a także, wbrew przypusz-
czeniom, nie doszło do masowych upadłości firm, 
których działalność koncentruje się na przetwarza-
niu danych osobowych.

Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieniło, bo 
pierwsze „skutki RODO”, takie jak wiadomości 
z obowiązkiem informacyjnym przesyłanym na 
nasze skrzynki e-mail, czy wyskakujące okienka 
o konieczności wyrażenia zgody na cookies od-
czuł praktycznie każdy z nas. Zmiany te – mniej 
lub bardziej widoczne – albo już nastąpiły, albo 
dopiero nastąpią. Mimo dwuletniego okresu do-
stosowawczego, RODO – jak co roku zima – za-
skoczyło bowiem przedsiębiorców… i, niestety, 
nie tylko ich.

[ PRZEPISY KRAJOWE ZAPEWNIAJĄCE 
STOSOWANIE RODO ]
W Polsce za koordynowanie działań związanych 
z rozporządzeniem odpowiadało Ministerstwo Cy-
fryzacji. Jednym z głównych zadań Ministerstwa 
było opracowanie przepisów wewnętrznych, po-
zwalających na zapewnienie w Polsce skutecznego 
stosowania unijnego rozporządzenia. Ministerstwo 
14 września 2017 roku zgłosiło dwa projekty – 
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z zapewnieniem stosowania rozporzą-
dzenia 2016/679.

Abstrahując od dyskusji, czy ponowne spełnienie 
obowiązku informacyjnego było faktycznie konieczne, 
zauważalna jest tendencja, zgodnie z którą wnioski 
dotyczące realizacji praw podmiotów danych otrzymały 
przede wszystkim te firmy, które spełniły obowiązek 
informacyjny wobec swoich klientów. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, że większość tych wniosków 
stanowią żądania usunięcia danych osobowych lub 
wycofania zgody. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą teraz 
musieli przedsięwziąć działania, aby usunąć te informacje 
nie tylko z systemów, w których przetwarzają te dane 
w codziennej pracy, lecz także z kopii zapasowych.
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Niestety, obecnie tylko pierwszy z tych pro-
jektów doczekał się uchwalenia. Jest to istotny 
problem, ponieważ brak tych przepisów w prak-
tyce powoduje sporo wątpliwości lub problemów 
w stosowaniu rozporządzenia. Jednym z nich jest 
niewątpliwie brak wyłączenia w RODO konieczno-
ści spełnienia obowiązku informacyjnego przez 
adwokatów czy radców prawnych. W przypad-
ku pozyskania danych osobowych dotyczących 
przeciwnika procesowego od swojego klienta, 
pełnomocnik byłby zobowiązany do spełnienia 
obowiązku informacyjnego wobec niego (godząc 
niejednokrotnie w interes klienta). Ponadto ad-
wokat czy radca byłby zobowiązany realizować 
inne obowiązki ciążące na administratorze da-
nych, na skutek skorzystania przez taką osobę 
z praw wynikających z RODO.

Z perspektywy stosowania rozporządzenia 
2016/679, to jednak dopiero początek problemów. 
Przyjęta dotychczas w polskim porządku praw-
nym podstawa prawna legalizująca przetwarza-
nie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku może okazać się trudna 
w stosowaniu, gdyż jej zakres jest odmienny niż 
analogicznej przesłanki z art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 
Rozporządzenie wskazuje na niezbędność prze-
twarzania dla spełnienia obowiązku wynikają-
cego z przepisu prawa, nie wspomina natomiast 
o realizacji uprawnień. Rodzi to wątpliwości co do 
zakresu wykorzystania tej przesłanki. Kwestię tę 
dostrzegł także sam projektodawca, odmiennie 
formułując np. treść art. 221 Kodeksu pracy po-
przez wskazanie, że pracodawca „żąda”, a nie jak 
dotychczas, że pracodawca „ma prawo”. Niestety, 
wątpliwości jest znacznie więcej, a konflikty norm 
spowodowane opóźnieniem w przyjęciu przepisów 
dostosowujących ustawy sektorowe spowodują 
dużą niepewność wśród podmiotów przetwarza-
jących dane osobowe.

[ KTO DA WIĘCEJ, CZYLI OBOWIĄZKI 
INFORMACYJNE VS WNIOSKI  
PODMIOTÓW DANYCH ]
Mimo działań promujących reformę ochrony da-
nych osobowych, podejmowanych głównie przez 
podmioty publiczne, organizacje społeczne czy 
firmy zajmujące się wdrożeniem RODO, najbardziej 
skuteczne w zwiększeniu świadomości społeczeń-
stwa okazały się chyba wysyłane drogą elektro-
niczną obowiązki informacyjne, które ok. 25 maja 
zalewały skrzynki internetowe internautów. Choć 
wywołało to powszechną frustrację osób, które 
otrzymały takie wiadomości, zjawisko to należy 
oceniać pozytywnie. Świadczy ono z jednej stro-
ny o tym, że wielu administratorów faktycznie 
przygotowywało się do nadchodzących zmian, 
a z drugiej – daje nadzieję na to, że nowe przepi-

sy (a szczególnie surowe kary) mogą skutecznie 
zachęcić przedsiębiorców do ich respektowania.

Abstrahując od dyskusji, czy ponowne spełnienie 
obowiązku informacyjnego było faktycznie ko-
nieczne, zauważalna jest tendencja, zgodnie z któ-
rą wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów 
danych otrzymały przede wszystkim te firmy, które 
spełniły obowiązek informacyjny wobec swoich 
klientów. Dotychczasowe doświadczenia pokazu-
ją, że większość tych wniosków stanowią żądania 
usunięcia danych osobowych lub wycofania zgody. 
Oznacza to, że przedsiębiorcy będą teraz musieli 
przedsięwziąć działania, aby usunąć te dane nie 
tylko z systemów, w których przetwarzają te dane 
w codziennej pracy, lecz także z kopii zapasowych.

Usunięcie danych nie jest jednak prawem absolut-
nym, a administrator nie zawsze będzie je usuwał 
niezwłocznie po wpłynięciu żądania. Artykuł 17 
wskazuje na wiele wyjątków, kiedy prawo to nie 
będzie miało zastosowania. Często podstawą do 
dalszego przetwarzania takich danych będzie np. 
ich niezbędność dla ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. Dane zostaną więc wykasowane 
dopiero po upływie tego okresu. Powstaje jednak 
wątpliwość, czy technicznie możliwe będzie usuwa-
nie danych ze wspomnianych kopii zapasowych, bez 
naruszenia innych danych, które się na nich znaj-
dują? Trudności może stwarzać również obowią-
zek zawiadomienia wszystkich odbiorców danych 
o żądaniu osoby, której dane dotyczą w przypadku, 
gdy to żądanie dotyczy ich sprostowania, ograni-
czenia przetwarzania lub usunięcia. Problem polega 
na tym, że choć technicznie nie stwarza to takich 
problemów, jak usuwanie danych z kopii, to wielu 
administratorów zwyczajnie nie jest w stanie ustalić 
wszystkich odbiorców, którym ujawniło te dane.

Usunięcie danych nie jest prawem absolutnym, 
a administrator nie zawsze usuwał je niezwłocznie po 
wpłynięciu żądania. Artykuł 17 wskazuje wiele wyjątków, 
kiedy prawo to nie będzie miało zastosowania. Często 
podstawą do dalszego przetwarzania takich danych będzie 
np. ich niezbędność dla ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. Dane zostaną więc usunięte dopiero po upływie 
tego okresu. Powstaje także wątpliwość, czy technicznie 
możliwe będzie usuwanie danych ze wspomnianych kopii 
zapasowych, bez naruszenia innych danych, które się na 
nich znajdują? Trudności może stwarzać także obowiązek 
zawiadomienia wszystkich odbiorców danych o żądaniu 
osoby, której dane dotyczą w przypadku, gdy to żądanie 
dotyczy ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub 
usunięcia.
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Warto zauważyć, że zgodnie z RODO wnioski osób, 
do których dane się odnoszą, powinny zostać zre-
alizowane niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Okres 
ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące, 
jeśli charakter żądania lub liczba zgłoszeń nie po-
zwalają na udzielenie odpowiedzi w terminie mie-
sięcznym. Administrator nie jest jednak zwolniony 
z podejmowania jakichkolwiek działań. Powinien 
on w ciągu pierwszego miesiąca od otrzymania 
wniosku poinformować o przedłużeniu oraz jego 
przyczynie. Milczenie w tym zakresie może być 
traktowane jako niepodjęcie żadnych działań i tym 
samym niewywiązanie się z obowiązku spoczywa-
jącego na administratorze.

[ ZGŁASZANIE NARUSZEŃ DO PUODO ]
RODO wprowadziło obowiązek notyfikacji na-
ruszeń do organu nadzorczego, a także poinfor-
mowania o nim osób, których dane dotyczą (jeśli 
naruszenie może powodować wysokie ryzyko na-
ruszenia praw i wolności osób, do których dane się 
odnoszą). Naruszenia mogą mieć różny charakter 
– poczynając od wysłania korespondencji do wielu 
odbiorców, bez wykorzystania funkcji ukrytej ko-
pii, poprzez zagubienie nośnika danych, a kończąc 
na złamaniu zabezpieczeń systemu i uzyskaniu 
dostępu do danych przez nieuprawnionych od-
biorców.

Nie każde naruszenie będzie podlegać zgłoszeniu, 
ale każde należy odnotować w wewnętrznym reje-
strze naruszeń. Należy tutaj dostrzegać trudności 
dla administratora, tj. w jaki sposób ocenić, które 
z naruszeń będą skutkowały ryzykiem – bądź wy-
sokim ryzykiem – naruszenia praw i wolności osób, 
których danych dotyczy naruszenie? Taka ocena 
będzie przecież kluczowa do dokonania zgłoszenia. 

Natalia Kalinowska, 
prawnik w kancelarii Maruta Wachta sp.j., doktorantka 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dotychczasowej Ustawie o ochronie danych osobowych, 
która obowiązywała przez 20 lat, zarzucano zbytnią 
drobiazgowość, a mimo to, wiele kwestii w niej zawartych 
jest spornych do dziś. Teraz podnoszony jest zarzut, 
że RODO wskazuje administratorom obowiązki, 
jakie na nich nakłada, bez wskazania, w jaki sposób 
należy je spełnić, aby być „zgodnym z RODO”. Takie 
ogólne sformułowanie przepisów rozporządzenia było 
poniekąd zamierzone, gdyż celem prawodawcy unijnego 
było przygotowanie aktu, który będzie neutralny 
technologicznie. I choć trudno jest znaleźć właściwy 
balans pomiędzy szczegółowością a ogólnością aktu 
prawnego, wydaje się, że tym razem czeka nas jeszcze 
więcej, niż za czasów ustawy z 1997 roku, wątpliwości co 
do interpretacji przepisów prawnych.

Przed 25 maja 2018 roku administratorzy scep-
tycznie podchodzili do kwestii notyfikacji naru-
szeń, postrzegając ją jako otwarte „przyznanie 
się do błędu” oraz narażenie na karę finansową. 
Niezależnie od powyższego podejścia, należy za-
wsze mieć na względzie, że wyższą karą finansową 
będzie zagrożony ten administrator, który będzie 
próbował ukryć fakt naruszenia, niż ten, który je 
zgłosi.

[ RZECZYWISTOŚĆ PO ROZPOCZĘCIU 
STOSOWANIA RODO ]
Trochę za wcześnie na ocenę, w jakim stopniu 
RODO wpłynie na poziom bezpieczeństwa prze-
twarzania danych osobowych. Niewątpliwie szum 
medialny towarzyszący jego wdrożeniu miał na 
celu podkreślenie, że jest to akt o dużym znacze-
niu, nie tylko ze względu na zakres zmian, któ-
re wprowadza, ale przede wszystkim na skutki 
dla osób, których dane są przetwarzane. Coraz 
częściej pojawiają się głosy wskazujące, że sens 
przepisów rozporządzenia zostaje błędnie zinter-
pretowany, co często powoduje bardzo osobliwe 
skutki. Jednym z bardziej znanych jest przypadek 
cmentarza, który został zamknięty na kilka dni, 
z uwagi na niewłaściwe zrozumienie przepisów, czy 
odczytywanie przez nauczycieli numerów z dzien-
nika zamiast imion i nazwisk uczniów.

Dotychczasowej Ustawie o ochronie danych oso-
bowych, która obowiązywała przez 20 lat, zarzu-
cano zbytnią drobiazgowość, a mimo to, wiele 
kwestii w niej zawartych jest spornych do dziś. 
Dlatego też duży stopień ogólności rozporzą-
dzenia 2016/679 nie jest postrzegany jako jego 
zaleta. Przede wszystkim podnoszony jest zarzut, 
że RODO wskazuje administratorom obowiązki, 
jakie na nich nakłada, bez wskazania, w jaki sposób 
należy je spełnić, aby być „zgodnym z RODO”. Takie 
ogólne sformułowanie przepisów rozporządzenia 
było poniekąd zamierzone, gdyż celem prawo-
dawcy unijnego było przygotowanie aktu, który 
będzie neutralny technologicznie, dzięki czemu 
rozwiązania prawne w nim zawarte nie będą pod-
legały zbyt szybkiej dezaktualizacji. I choć trudno 
jest znaleźć właściwy balans pomiędzy szczegóło-
wością a ogólnością aktu prawnego, wydaje się, że 
tym razem czeka nas jeszcze więcej, niż za czasów 
ustawy z 1997 roku, wątpliwości co do interpretacji 
przepisów prawnych. Jeśli jednak RODO faktycznie 
jest aktem neutralnym technologicznie, to admi-
nistratorzy będą mieli bardzo dużo czasu na ich 
rozwianie (lub pomnożenie).
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Prawidłowa identyfikacja klientów 
jest niezbędna w kontekście  

realizacji wymagań RODO

Łukasz Nienartowicz, 
Business Intelligence Manager w Britenet

Z punktu widzenia IT realizacja wymagań RODO sta-
wia przed firmami wyzwanie w zakresie identyfikacji 
klientów, których dane osobowe są przechowywane 
w ich systemach IT. Brak jednoznacznej identyfi-
kacji klienta może powodować wiele trudności. 
Większość organizacji potrafi w łatwy sposób od-
powiedzieć na pytanie: Ile produktów sprzedaliśmy? 
Dużo gorzej wygląda sytuacja, gdy potrzebna jest 
odpowiedź na inne podstawowe pytanie: Ilu mamy 
klientów?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że spra-
wa nie jest skomplikowana, ale zauważmy, że dane 
osobowe są przechowywane w różnych systemach 
IT. Informacje o zakupach znajdują się w syste-
mie sprzedażowym, faktury w księgowym, szanse 
sprzedażowe w systemie CRM, a zamówienia i ich 
przebieg w systemie logistycznym. Każdy z tych sy-
stemów może przechowywać inny zakres danych 
tego samego klienta. Co więcej, dane te mogą być 
ze sobą częściowo sprzeczne, ponieważ klient mógł 
przykładowo zmienić miejsce zamieszkania. Prak-
tyka pokazuje, że również w jednym systemie IT ta 
sama osoba może występować wielokrotnie z iden-
tycznymi lub rozbieżnymi danymi. Finalnie okazu-
je się, że organizacja ma nawet do kilkudziesięciu 
kopii danych jednego klienta rozsianych w różnych 
systemach IT, bazach danych i skoroszytach Excel.

Prawidłowa identyfikacja klientów jest niezbędna 
w kontekście realizacji wymagań RODO. Realiza-
cja takich żądań jak ograniczenie przetwarzania 
danych klienta, przekazania klientowi informacji 
o zakresie przetwarzanych danych czy prawa do 
bycia zapomnianym nie jest możliwa, jeśli wcześniej 
jednoznacznie nie zidentyfikujemy klienta w na-
szych systemach IT. Bez poprawnej identyfikacji nie 
możemy zrealizować w pełni wniosku zgłoszonego 
przez klienta albo – co gorsza – możemy zrealizo-
wać go dla niewłaściwej osoby o podobnych danych 
osobowych.

Rozwiązaniem problemów związanych z identyfika-
cją i zarządzaniem danymi klientów jest Centralna 
Baza Klientów (CBK). Systemy tej klasy w pierw-
szej kolejności integrują wszystkie dane osobowe 
z każdego systemu IT organizacji. W drugim kroku 
dane poddane zostają procesowi normalizacji. Nor-
malizacja ma na celu umożliwienie porównania ze 
sobą informacji z różnych baz danych, w których  
np. sposób zapisu numeru telefonu może być różny. 
Na etapie tym usuwane są błędy, takie jak literówki, 

czy braki spójności np. między adresem zamiesz-
kania a kodem pocztowym. Ostatnią fazą procesu 
zasilania CBK jest scalenie rekordów tego samego 
klienta w tzw. złoty rekord. Złoty rekord zawiera naj-
lepsze dostępne dane klienta, ale jest też nośnikiem 
informacji o wszystkich rekordach z różnych syste-
mów IT, które zostały do niego przypisane. Złoty 
rekord jest więc odpowiednikiem jednego realnego 
klienta i ma wszelkie dane osobowe tej konkretnej 
osoby, jakie są w posiadaniu firmy.

Nasuwa się pytanie, czy warto tak skomplikowany 
proces realizować tylko po to, aby spełnić wyma-
gania RODO w zakresie realizacji wniosków klienta? 
Zapewne można by szukać prostszych i tańszych 
(choć mniej skutecznych) rozwiązań tego problemu. 
Jednak budowa Centralnej Bazy Klientów pozwala 
nie tylko na realizację wniosków RODO. W bardzo 
prosty sposób możemy ją uzupełnić innymi danymi, 
jakie mamy o kliencie. Skoro pobraliśmy z syste-
mu IT informacje osobowe, to możemy wzbogacić 
je o przypisane do nich informacje sprzedażowe, 
finansowe czy opis ostatniego kontaktu klienta 
z naszą organizacją. W takiej sytuacji CBK staje się 
podstawą do budowy tzw. widoku 360° klienta opi-
sującego wszystkie interakcje, w jakie pojedyncza 
osoba weszła z naszą firmą. Zebrane w taki sposób 
informacje stają się bazą do zwiększenia jakości 
działań marketingowych, sprzedażowych, lepszej 
obsługi klienta. Dzięki pełnemu obrazowi klienta 
możemy do niego skierować spersonalizowany ko-
munikat, który nie tylko będzie skuteczniejszy, ale 
też bardziej akceptowalny. Zmniejszamy również 
ryzyko, że nasi klienci skorzystają z przysługujące-
go im zgodnie z rozporządzeniem RODO prawa do 
bycia zapomnianym.
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Lp. Firma

Przychody  
z eksportu  

rozwiązań IT  
(w tys. zł)

Udział	 
eksportu	 
w	przycho-
dach	(w	%)

Przychody	 
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Najważniejsze	kraje,	do	
których	odbywa	się	eksport	

rozwiązań

Najważniejsze	sektory,	
z	których	pochodzą	
zagraniczni	klienci	

2016 r. 2017 r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 Comarch 358 834 350 592 46,9 743 053 748 315 USA, Kraje Beneluksu, DACH
Sektor finansowy, banki, 

telekomunikacja,  
handel i usługi

2 Luxoft Poland 237 966 325 953 83,2 289 955 391 824 Szwajcaria
Banki, sektor finansowy, 

TMT, motoryzacja,  
badania i zdrowie

3 BLStream (intive) 229 676 251 531 79,6 288 613 316 072 Niemcy, Wielka Brytania, 
USA

Sektor finansowy, TMT, 
handel, przemysł

4 CD Projekt RED** 452 344 311 823 95,0 476 152 328 235 USA, Unia Europejska

5 Senetic Holding 133 395 152 266 58,5 239 861 260 108

Włochy, Hiszpania, Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania, 

Bułgaria, Szwajcaria, Szwecja, 
Rumunia, Czechy, Izrael, 

Węgry, Słowacja, Holandia, 
Litwa, Łotwa, Norwegia, USA

Handel, TMT, przemysłowy, 
opieka zdrowotna, publiczny, 

finansowy

6 Sii 67 536 108 735 21,2 390 313 512 461
Niemcy, Dania, Wielka Bry-
tania, Szwecja, Szwajcaria, 

USA, Norwegia

TMT, telekomunikacja, sektor 
finansowy, banki, opieka 

zdrowotna
7 Gog.com* 95 000 161 073 95,0 100 000 169 550
8 Tieto Poland 79 005 106 000 91,9 91 256 115 326

9 Future Processing 74 079 83 594 85,1 80 471 98 236
Wielka Brytania, Niemcy, 

Norwegia, Francja, Belgia, 
Dania

10 IGT Poland 70 653 76 970 92,6 73 690 83 100 USA Loterie

11 Transition  
Technologies 53 066 66 223 30,8 137 372 215 050 Chiny, Arabia Saudyjska,  

Niemcy, Francja, USA

Administracja, energetyka, 
gazownictwo, przemysł, 

automatyka

12 Netcompany  
Solutions 32 477 65 320 100,0 32 477 65 320 Dania, Norwegia, Wielka 

Brytania

Administracja, sektor 
finansowy, logistyka, handel, 

telekomunikacja

13 Eptimo 79 867 61 734 50,0 143 455 123 410

Niemcy, Wielka Brytania, 
Holandia, Dania, USA, Węgry, 

Litwa, Szwajcaria, Włochy, 
Szwecja, Austria, Francja, Zjed-

noczone Emiraty Arabskie

IT, administracja, handel

14 Euvic 19 000 50 000 49,0 72 000 102 000

15 Diebold Nixdorf 37 484 49 000 64,7 96 171 75 744
Niemcy, Francja, Szwajcaria, 

Szwecja, Wielka Brytania, 
Włochy

Handel

16 itelligence 37 642 42 610 51,5 72 011 82 705 Wielka Brytania, Niemcy, 
Holandia, Białoruś, Ukraina

Usługi, przemysł, górnictwo, 
hutnictwo

17 Hicron 29 997 40 130 61,8 56 398 64 887 Niemcy, Australia, Szwajca-
ria, Wielka Brytania Motoryzacja, TMT

18 SNP Poland  
(d. BCC) 31 348 30 000 29,7 95 428 101 000 Wielka Brytania, Holandia, 

Niemcy

19 Asseco Business 
Solutions** 21 040 25 935 12,2 168 756 212 793

Holandia, Francja, Rumunia, 
Niemcy, Czechy, Turcja, 

Hiszpania, Litwa, Łotwa, 
Estonia

FMCG

20 Sygnity 15 068 22 986 8,8 355 244 261 274

21 Asseco Poland 45 816 22 039 2,6 936 800 861 235

22 11 bit studios 26 654 18 618 97,2 26 151 19 151
USA, Chiny, Wielka Brytania, 

Niemcy, Francja, Rosja, 
Brazylia

23 7bulls.com* 17 694 18 202 66,6 23 749 27 316 Banki, handel , administracja, 
sektor finansowy

NAJWIĘKSI	EKSPORTERZY	PRODUKTÓW	I	USŁUG	IT	W	POLSCE	W	ROKU	2017	(1/2)

* – szacunki
** – raporty giełdowe
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NAJWIĘKSI	EKSPORTERZY	PRODUKTÓW	I	USŁUG	IT	W	POLSCE	W	ROKU	2017	(2/2)

Lp. Firma

Przychody  
z eksportu  

rozwiązań IT  
(w tys. zł)

Udział	 
eksportu	 
w	przycho-
dach	(w	%)

Przychody	 
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Najważniejsze	kraje,	do	
których	odbywa	się	eksport	

rozwiązań

Najważniejsze	sektory,	
z	których	pochodzą	
zagraniczni	klienci	

2016 r. 2017 r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

24 BPX 22 425 17 522 71,9 27 367 24 360 USA, Chiny FMCG, przemysł
25 e-point 17 233 16 836 44,6 33 831 37 760 Niemcy, Wielka Brytania Handel

26 Globema 9 700 16 000 52,8 23 915 30 300 Wielka Brytania, USA, Holan-
dia, Rumunia, Czechy Telekomunikacja, energetyka

27 Xsolve 9 017 13 316 91,0 10 752 14 632
USA, Niemcy, Francja,  
Zjednoczone Emiraty  

Arabskie, Arabia Saudyjska

Handel i usługi, banki  
i sektor finansowy, 

sektor magazynowania 
energii elektrycznej i jej 

przetwarzania, w tym 
ładowania samochodów 

elektrycznych
28 ATM 11 634 13 195 22,7 55 098 58 084 Sektor finansowy

29 Britenet 6 000 12 000 25,8 29 400 46 500
Wielka Brytania, NIemcy, 

Szwajcaria, RPA, USA,  
Francja, Irlandia, Cypr

Banki, FinTech, sektor 
produkcji gier

30 Comp 7 259 11 936 4,1 335 841 288 518 Węgry, Słowacja, Czechy

31 SpyroSoft 9 691 99,7 9 721 Wielka Brytania,  
Niemcy, USA

Motoryzacja, sektor 
finansowy, IT

32 Innergo Systems 5 927 9 653 12,4 55 616 77 947

Niemcy, Francja, Włochy, 
Węgry, Czechy, Hiszpania, 

Szwajcaria, Holandia, Wielka 
Brytania, Estonia, Belgia

Przemysł, IT

33 Enxoo 6 086 9 216 71,3 9 542 12 932 Szwecja, Francja, Wielka 
Brytania, USA, Czechy Telekomunikacja

34 Asseco Data  
Systems 31 607 7 207 2,0 259 322 357 542

Chiny, Szwajcaria, Szwecja, 
Belgia, Łotwa, Niemcy, Wiel-

ka Brytania, Węgry

35 Infinite 5 334 14,6 37 649 36 659
Rumunia, Węgry, Chorwa-

cja, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

FMCG

36 Netwise 4 500 5 200 57,8 10 900 9 000
Dania, 

Niemcy, 
Holandia

Energetyka

37 Bakotech 3 208 4 571 42,8 8 170 10 682
Węgry, 

Czechy, 
Słowacja

Administracja, edukacja, 
duże firmy, sektor finansowy, 

motoryzacja

38 XELTO 3 100 4 400 50,0 6 200 8 800

39 Cloudity 2 362 4 171 74,9 3 507 5 568 Niemcy, Szwecja, Norwegia, 
Finlandia

Przemysł, sektor finansowy, 
TMT, usługi, firmy doradcze, 

edukacja, logistyka

40 Betacom 4 000 2,9 127 849 137 704 Słowacja Edukacja

41
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

4 965 3 776 3,1 112 084 121 943 Niemcy Sektor finansowy, IT

42 Atende 2 636 3 479 1,5 168 495 231 464

43 EIP 320 3 457 5,6 48 886 61 576 Irlandia, Niemcy, Malta, 
Czechy IT, transport, motoryzacja

44 Jantar 1 800 3 199 13,7 23 000 23 300 Słowacja, Czechy Handel, produkcja, logistyka  
i magazynowanie

45 Software AG Polska 5 105 3 190 11,8 27 300 27 106

Chorwacja, Słowenia, Serbia, 
Bośnia i Hercegowina, Litwa, 

Łotwa, Estonia, Czechy, 
Słowacja, Węgry, Rumunia, 

Bułgaria, Grecja, Cypr

Sektor finansowy, 
telekomunikacja, utilities, 

administracja, logistyka, 
przemysł
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Lp. Firma
Zysk	netto	(w	tys.	zł)

Przychody	
ze	sprzedaży	
produktów	 
i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Przychody	
ze	sprzedaży	
produktów	 
i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.
1 CD Projekt RED** 249 702 184 613 -26% 476 152 328 235 328 235
2 Asseco Poland 352 100 175 600 -50% 936 800 861 235 757 018 67 484 36 733
3 Sii 39 632 51 172 29% 390 313 512 461 512 461

4 Asseco Business  
Solutions** 42 446 50 138 18% 168 756 212 793 212 793

5 PKO BP Finat 45 717 43 910 -4% 17 692 23 427 23 427
6 AB 50 978 42 294 -17% 4 049 035 4 561 131
7 Comarch 45 588 39 338 -14% 743 053 748 315 598 795 130 237 7 973
8 ABC Data 19 536 35 117 80% 2 935 400 2 709 285 36 287 233 384 2 439 614
9 ATM -9 791 27 997 55 098 58 084 58 084

10 LiveChat Software** 42 725 27 916 -35% 53 032 76 254 76 254
11 SAP Polska 16 109 27 875 73% 386 989 446 849 357 315 89 534
12 NASK PIB 35 342 24 542 -31% 144 332 154 568
13 Netcompany Solutions 11 965 23 068 93% 32 477 65 320 65 320
14 Cloud Technologies** 19 943 20 864 5% 45 132 57 875
15 PGS Software** 16 056 20 097 25% 76 209 99 133
16 Asseco Data Systems 10 119 12 389 22% 259 322 357 542 248 631 42 749 66 162
17 COIG 9 798 12 050 23% 80 518 94 405 60 048 21 098 13 259
18 Komputronik 12 777 11 860 -7% 1 926 902 1 914 367
19 Ericsson Polska 2 803 11 210 300% 334 547 670 127
20 Enigma SOI -425 11 174 40 340 95 411 31 141 7 790 56 480
21 S.E.R. Solutions Polska 10 814 258 980 280 979 100 963 69 674
22 APN Promise 4 018 10 663 165% 308 902 412 617 12 000 355 617 45 000
23 Diebold Nixdorf 10 479 10 105 -4% 96 171 75 744 73 532 2 212
24 Euvic 4 700 9 800 109% 72 000 102 000 8 000 86 500 7 500
25 S&T w Polsce 8 480 9 518 12% 208 372 368 993 127 893 19 547 221 513
26 Luxoft Poland 7 428 9 474 28% 289 955 391 824 391 824

27 Voicetel  
Communications** 3 958 9 346 136% 5 348 12 567 12 567

28 Ailleron** 7 621 9 147 20% 89 045 101 430
29 Unified Factory** 4 798 8 869 85% 24 907 33 640 33 640
30 IGT Poland 1 167 8 604 637% 73 690 83 100 80 189 2 911
31 Future Processing 4 911 8 443 72% 80 471 98 236 98 236
32 Ten Square Games** 3 302 8 412 155% 17 355 27 032 27 032

33
ATENA Usługi  
Informatyczne 
i Finansowe

6 954 8 057 16% 112 084 121 943 69 090 31 245 21 608

34 SNP Poland (d. BCC) 5 334 7 612 43% 95 428 101 000 37 000
35 Atende 7 303 7 570 4% 168 495 231 464 81 819 7 883 141 762
36 Grupa Exorigo-Upos** 8 980 7 253 -19% 109 123 126 928
37 Transition Technologies 4 665 6 781 45% 137 372 215 050 149 178 59 043 6 829
38 CI Games** -14 390 6 477 21 792 93 740 93 740
39 Talex** 4 720 5 731 21% 113 037 107 897

40 Zakłady Urządzeń  
Komputerowych Elzab** 10 076 5 675 -44% 99 444 91 142 91 142

41 Software AG Polska 6 328 5 608 -11% 27 300 27 106 14 634 12 472
42 Soneta 3 060 5 487 79% 15 670 20 224 239 19 655
43 Clico 9 312 5 377 -42% 215 105 263 473
44 Vulcan 4 946 5 270 7% 40 359 47 299 14 757 32 542
45 Rekord SI 805 4 916 511% 18 128 27 540 6 170 20 000 1 370
46 IAI** 1 823 4 592 152% 18 614 28 321

47 Cherrypick Games** 17 4 320 25312% 863 15 739 15 739
48 Arcus -3 341 4 074 97 792 113 938 19 012 94 926

** – raporty giełdowe

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	ZYSKU	NETTO	W	ROKU	2017
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Lp. Firma
Zysk	netto	 
(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.

1 CUBE.ITG 
w restrukturyzacji** 4 809 -142 518 53 481 24 303

2 Sygnity -32 929 -121 127 355 244 261 274 182 726 57 932 20 264

3 Qumak -42 981 -74 260 424 496 258 506 180 952 20 681 56 871

4 Action w restrukturyzacji -152 030 -52 081 2 723 794 1 380 511

5 i3D** -10 091 4 408 1 569

6 Pilab** -7 593 -9 264 1 747 1 710 1 710

7 Macro Games** 1 672 -8 255 4 949 871 871

8 Sevenet** -1 342 -7 459 64 858 61 407

9 Vivid Games** -5 567 -5 878 22 753 17 749 17 749

10 OPTeam** 21 417 -5 460 76 958 68 508

11 The Farm 51 Group** -4 415 -4 794 6 587 6 676 6 676

12 Artifex Mundi** 6 081 -4 518 22 720 20 547 20 547

13 Comp 2 240 -4 323 335 841 288 518 119 656 27 475 141 387

14 Black Point** -3 828 53 073 51 194

15 Unima 2000 Systemy 
Teleinformatyczne 517 -2 774 31 411 30 787

16 4Mobility (d. E-Solution 
Software)** -527 -2 351 1 342 2 263

17 Creativeforge Games** -546 -2 249 2 487 4 430 4 430

18 Bloober Team** 6 546 -1 887 15 535 12 297 12 297

19 Forever Entertainment** -976 -1 293 1 270 3 094 3 094

20 Domenomania.pl** 142 -1 286 4 590 3 671

21 Mineral Midrange** 305 -991 11 147 9 398

22 Infosystems** 62 -864 9 099 7 568

23 S4E -1 563 -791 185 879 239 628 52 196 187 432

24 Fat Dog Games** -23 -719 807 516 516

25 Surfland Systemy  
Komputerowe** -917 -646 5 014 3 255

26 Huckleberry Games** -45 -563 132 79 79

27 Stanusch Technologies** -215 -536 2 049 573 573

28 Planet Innovation 
Group** 151 -217 3 787 496

29 EC2** -414 -198 2 429 1 317

30 Lukardi**  
(d. SAPpeers.com) -174 -192 3 585 3 890 3 890

31 Jujubee** -352 -108 664 1 499 1 499

32 BPX 550 -103 27 367 24 360 24 360 2 119

** – raporty giełdowe

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZEJ	STRACIE	NETTO	W	ROKU	2017



EXECUTIVE VIEWPOINT

Z Mariuszem Chudym, wiceprezesem zarządu Integrated Solutions, rozmawiamy o dobrym 
roku 2017, na który wpływ miało rozszerzenie oferty o oprogramowanie; pięciu strategicznych 
kierunkach rozwoju spółki; konsekwentnej rozbudowie oferty o aplikacje biznesowe, narzędzia 
analityczne i rozwiązania Artificial Intelligence oraz o nowych partnerstwach m.in. z Oracle, 
Microsoft, Google, HP Enterprise, Salesforce, SAS Institute, Huawei i BMC Software. 

	 Jakim	rokiem	był	dla	Integrated	Solutions	
2017?

Był bardzo dobry, przynosząc nie tylko wzrost 
przychodów z 420 mln zł do 441 mln zł, ale – co 
ważne – i marży. To głównie efekt rozbudowy na-
szej oferty o aplikacje biznesowe. Na przełomie 
roku 2016 i 2017 podjęliśmy strategiczną decy-
zję, że – aby rosnąć – musimy realizować projekty 
w szerszym zakresie. Dotąd byliśmy postrzegani 
jako integrator infrastruktury sprzętowej, dostaw-
ca rozwiązań bezpieczeństwa i platform komu-
nikacyjnych. Chcieliśmy zacząć oferować także 
oprogramowanie biznesowe. Pierwszym efektem 
nowej strategii była umowa z SAS Institute i sku-
pienie się na rozwiązaniach z zakresu analityki. 
Obecnie oferujemy również rozwiązania tego typu 
firmy Microsoft – oparte na Power BI, SQL i języku 
R – oraz Oracle.

Umowę o partnerstwie z Oracle podpisaliśmy właś-
nie w roku 2017. Chcemy oferować rozwiązania tej 
firmy na wszystkich poziomach: od IaaS po PaaS 
i SaaS. Wybraliśmy Oracle właśnie ze względu na 
kompleksowość oferty. Nie ma właściwie klienta, 
który nie znalazłby dla siebie odpowiadającego 
produktu tej firmy. Chcemy jednak skupiać się nie 
tylko na rozwiązaniach analitycznych. W pierwszym 
etapie zamierzamy zaoferować produkty wykorzy-
stujące rozwiązania Customer Experience, a następ-
nie pakiet Oracle Fusion (ERP) i cały middleware. 
W przypadku Microsoftu rozmawiamy o sprzedaży 
systemu Dynamics. W roku 2017 staliśmy się także 
pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej partne-
rem o statusie Oracle Cloud Provider. Zostaliśmy też 
docenieni na poziomie regionu EMEA jako partner 
Oracle o największej liczbie operacji przeprowadza-
nych w chmurze Oracle. 

Rozszerzamy ofertę  
o komplementarne 
rozwiązania 
aplikacyjne



EXECUTIVE VIEWPOINT

Pozytywne efekty zmian w ofercie na nasze przy-
chody dostrzegamy również w roku 2018. Z mie-
siąca na miesiąc poprawiamy wyniki. Widać więc 
dobre perspektywy na przyszłość. Jednocześnie 
określiliśmy pięć strategicznych domen, w których 
chcemy się rozwijać.

	 Jakie	będą	najważniejsze	kierunki	rozwoju	
oferty	Integrated	Solutions	w	2018	roku?

Przede wszystkim będzie to oferta rozwiązań clo-
ud computing. Rozumiana zarówno jako infra-
struktura i platformy udostępniane w chmurze, 
jak i aplikacje oferowane w modelu usługowym. 
Ofertę cloud computing będziemy rozwijać na 
bazie własnych centrów danych i Grupy Orange 
Polska. Niedawno udostępniliśmy tzw. Flexible 
Engine, narzędzie pozwalające na łatwe skonfi-
gurowanie chmury i zintegrowanie jej z własnymi 
zasobami. Należy pamiętać, że każdy klient ma inne 
wymagania i stos aplikacyjny. Ponadto każdy z nich 
korzysta z wielu różnych chmur – naszej, Google, 
Microsoft, a także oprogramowania w modelu SaaS 
takich firm, jak Google i Salesforce. 

Kolejny strategiczny kierunek to rozwój sprzedaży 
oprogramowania, w tym dedykowanych aplikacji. 
Oferujemy już rozwiązania partnerów, ale w 2017 
roku zbudowaliśmy zespół programistów tworzą-
cych systemy IT w językach Java i .NET, a także 
aplikacje mobilne. Obecnie jest to już 40 osób, ale 
ich liczba stale rośnie.

Stawiamy również na rozwój rozwiązań z zakresu 
Artificial Intelligence. Rozpoczęliśmy wdrożenie 
projektów związanych z Robotic Process Auto-
mation. Uważam, że mamy w Polsce jedne z naj-
większych kompetencji w tym zakresie. Projekty 
związane ze sztuczną inteligencją są co prawda 
wolumenowo mniejsze, ale otwierają drzwi do tych 
związanych z cyfrową transformacją.

Oczywiście będziemy rozwijać też ofertę z zakresu 
cyberbezpieczeństwa. Jest to dziedzina, w której 
Integrated Solutions ma tradycyjnie bardzo duże 
kompetencje. Wśród integratorów jesteśmy na 2. 
miejscu pod względem udziałów w rynku. Współ-
pracujemy także z CERT Orange Polska. Oferujemy 
również usługi Security Operations Center. W ra-
mach Grupy Orange zostaliśmy regionalnym cen-
trum w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa.

	 Który	 z	 obszarów	 działania	 Integrated	 
Solutions	rozwijał	się	najszybciej	w	roku	2017?

Co ciekawe, był to obszar klasycznej infrastruktury 
IT wdrażanej w centrach danych naszych klientów 
lub w naszych data center. Należy tutaj wspomnieć 

o najwyższym poziomie partnerstw firm Dell-EMC 
oraz HP Enterprise, które pozwoliły nam uzyskać 
tak doskonałe wyniki. Obszar infrastruktury IT ma 
wciąż największy, 40-proc. udział w naszych przy-
chodach. Choć zapewne w przyszłości będzie się 
to zmieniać na korzyść chmury.

Zamierzamy utrzymać zarówno stabilny wzrost 
w core business związanym z infrastrukturą, jak 
i szybki wzrost w nowych obszarach, zwłaszcza 
dotyczy to sprzedaży oprogramowania. Chcemy 
być liderem wzrostu na polskim rynku IT i znaleźć 
się w pierwszej trójce integratorów o największych 
dochodach z tego segmentu rynku. Naszym celem 
jest osiągnięcie obrotów powyżej 500 mln zł w roku 
2020. Wzrost ten chcemy uzyskać głównie w no-
wych dziedzinach. Nie wykluczamy akwizycji firm 
działających w interesujących nas obszarach: cloud 
computing, oprogramowania – w tym analityki 
i Artificial Intelligence – oraz cyberbezpieczeństwa.

Dlatego też rozszerzamy nasze partnerstwa. Roz-
mawiamy m.in. o współpracy w zakresie sprzedaży 
rozwiązań SAP HANA, w tym oferowaniu usług prze-
twarzania danych w chmurze SAP HANA. Niedawno 
zostaliśmy partnerem Google i Salesforce. Współ-
pracę z Google zacieśniamy od końca roku 2017. 
Najpierw oferowaliśmy pakiet G-Suite, a teraz także 
usługi Google Cloud Platform. To oferta skierowana 
do innego nieco segmentu rynku i wielkości klien-
tów. Salesforce pojawia się tam, gdzie jest potrzebne 
lekkie, zwinne podejście do zarządzania relacjami 
z klientami. Dotyczy to np. rozwiązań z zakresu  
Marketing Automation i Customer Experience. 
Wspólnie z Google chcemy też pokazywać, jakie 
są szanse i ryzyka związane z chmurą i w jaki spo-
sób może ona pomóc w postępie technologicznym. 
Naszym zdaniem, znacznie przyspieszy to proces 
adopcji chmury obliczeniowej w Polsce. Na razie 
dużo się mówi o chmurze, ale niewiele jest projektów 
związanych z jej wykorzystaniem.

W roku 2017 zostaliśmy również partnerem BMC 
Software w zakresie sprzedaży rozwiązań Digital 
Service Management. Jesteśmy jedną z dwóch 
firm, które oferują je w Polsce po upadku CompFort 
Meridian Polska. Widzimy duży potencjał w tym 
segmencie rynku.

Podsumowując, wzmocnienie tradycyjnych linii 
biznesowych o nowe partnerstwa, dalszy roz-
wój usług cyberbezpieczeństwa oraz inwestycja 
w nowe kompetencje – cloud, software, analityka 
i AI – nie tylko dały nam możliwość osiągnięcia tak 
dobrych wyników w 2017 roku, lecz także będą fun-
damentem do dalszego rozwoju w kolejnych latach.

Zamierzamy utrzy-
mać zarówno sta-
bilny wzrost w core 
business związanym 
z infrastrukturą, 
jak i szybki wzrost 
w nowych obszarach, 
zwłaszcza dotyczy to 
sprzedaży oprogra-
mowania. Chcemy 
być liderem wzrostu 
na polskim rynku IT 
i znaleźć się w pierw-
szej trójce integrato-
rów o największych 
dochodach z tego seg-
mentu rynku. Naszym 
celem jest osiągnięcie 
obrotów powyżej 500 
mln zł w roku 2020. 
Wzrost ten chcemy 
uzyskać głównie w no-
wych dziedzinach.  
Nie wykluczamy akwi-
zycji firm działających 
w interesujących nas 
obszarach: cloud com-
puting, oprogramowa-
nia – w tym analityki 
i Artificial Intelligence 
– oraz cyberbezpie-
czeństwa.

rozwiązania 
aplikacyjne
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Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma
Zysk	brutto	(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprze-
daży	produktów	 

i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Udział	zy-
sku	brutto	
w	przycho-

dach

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.

1 Voicetel  
Communications** 4 910 11 504 5 348 12 567 92% 12 567

2 CD Projekt RED** 308 961 229 344 476 152 328 235 70% 328 235
3 LiveChat Software** 35 571 53 263 53 032 76 254 70% 76 254
4 ATM -10 917 33 292 55 098 58 084 57% 58 084
5 Todis Consulting 2 093 2 560 4 320 4 711 54% 3 858 853
6 Cloud Technologies** 24 649 25 721 45 132 57 875 44%
7 Netcompany Solutions 14 911 28 852 32 477 65 320 44% 65 320
8 Ten Square Games** 4 117 10 233 17 355 27 032 38% 27 032
9 Ultimate Games** -14 445 113 1 261 35% 1 261

10 Soneta 3 816 6 795 15 670 20 224 34% 239 19 655
11 Unified Factory** 5 947 11 193 24 907 33 640 33% 33 640
12 Cherrypick Games** 93 5 076 863 15 739 32% 15 739

13 Asseco Business  
Solutions** 52 479 61 994 168 756 212 793 29% 212 793

14 Qubic Games** -832 281 808 1 014 28% 1 014
15 Software AG Polska 7 814 6 970 27 300 27 106 26% 14 634 12 472
16 PGS Software** 19 934 24 892 76 209 99 133 25%
17 Atende Software 4 996 4 911 21 463 20 089 24% 18 312 1 581 196
18 Edison** 147 947 3 481 3 909 24%
19 Comarch 219 228 179 421 743 053 748 315 24% 598 795 130 237 7 973
20 Asseco Poland 389 700 204 800 936 800 861 235 24% 757 018 67 484 36 733
21 11 bit studios 14 682 4 389 26 151 19 151 23% 0 19 151
22 Rekord SI 1 383 6 197 18 128 27 540 23% 6 170 20 000 1 370
23 Arcus 30 158 22 900 97 792 113 938 20% 19 012 94 926
24 IAI** 2 325 5 667 18 614 28 321 20%
25 NASK PIB 36 370 30 592 144 332 154 568 20%
26 Cloudity 91 1 087 3 507 5 568 20% 5 568
27 M4B** 2 788 3 038 12 763 15 891 19%
28 Diebold Nixdorf 13 275 14 369 96 171 75 744 19% 73 532 2 212
29 S-net 303 293 1 198 1 695 17% 1 582 113
30 Quest Dystrybucja 4 816 2 315 17 237 14 062 16% 2 873 11 189
31 COIG 12 664 15 046 80 518 94 405 16% 60 048 21 098 13 259
32 Madkom** -2 095 1 434 4 882 9 847 15%

33 Sente Systemy  
Informatyczne 1 702 1 883 10 902 13 054 14% 11 893 966 225

34 Red Stack Poland 228 1 589 14% 308 1 281
35 Heuthes 2 973 1 372 10 888 9 824 14% 862 8 962
36 Vulcan 5 120 6 490 40 359 47 299 14% 14 757 32 542
37 TogetherData 1 512 2 666 1 985 20 731 13% 20 731
38 Wheel Systems 1 258 1 311 8 387 10 291 13% 5 364 3 772 1 155
39 CI Games** -12 005 11 898 21 792 93 740 13% 93 740
40 Acrebit** -341 423 3 193 3 417 12% 3 417
41 Sii 49 539 63 165 390 313 512 461 12% 512 461
42 Enigma SOI 1 164 11 532 40 340 95 411 12% 31 141 7 790 56 480
43 KBJ** 1 744 3 001 16 787 25 081 12%
44 Suntech** 191 1 216 9 099 10 655 11%
45 Macrologic**** 8 455 2 944 53 573 26 509 11%
46 Examobile** 146 45 526 426 11%
47 LSI Software 2 497 2 584 20 738 25 011 10% 13 965 3 052 7 994
48 XPlus** 2 191 2 196 21 024 23 082 10%

** – raporty giełdowe
**** – do czasu przejęcia przez Asseco Business Solutions

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	UDZIALE	ZYSKU	BRUTTO	W	PRZYCHODACH	W	ROKU	2017
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Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma
Zysk	brutto	 
(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzedaży	
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
oprogramo-

wania	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.
1 CD Projekt RED** 308 961 229 344 -26% 476 152 328 235 328 235
2 Asseco Poland 389 700 204 800 -47% 936 800 861 235 757 018 67 484 36 733
3 Comarch 219 228 179 421 -18% 743 053 748 315 598 795 130 237 7 973
4 Action w restrukturyzacji 127 760 90 369 -29% 2 723 794 1 380 511
5 Sii 49 539 63 165 28% 390 313 512 461 512 461

6 Asseco Business  
Solutions** 52 479 61 994 18% 168 756 212 793 212 793

7 LiveChat Software** 35 571 53 263 50% 53 032 76 254 76 254
8 AB 62 264 51 298 -18% 4 049 035 4 561 131
9 Ericsson Polska 5 311 43 238 714% 334 547 670 127

10 ABC Data 19 919 39 297 97% 2 935 400 2 709 285 36 287 233 384 2 439 614
11 ATM -10 917 33 292 55 098 58 084 58 084
12 NASK PIB 36 370 30 592 -16% 144 332 154 568
13 Netcompany Solutions 14 911 28 852 93% 32 477 65 320 65 320
14 Cloud Technologies** 24 649 25 721 4% 45 132 57 875
15 PGS Software** 19 934 24 892 25% 76 209 99 133
16 Arcus 30 158 22 900 -24% 97 792 113 938 19 012 94 926
17 Asseco Data Systems 10 037 17 778 77% 259 322 357 542 248 631 42 749 66 162
18 S.E.R. Solutions Polska 10 743 17 512 63% 258 980 280 979 100 963 69 674
19 COIG 12 664 15 046 19% 80 518 94 405 60 048 21 098 13 259
20 Diebold Nixdorf 13 275 14 369 8% 96 171 75 744 73 532 2 212
21 Komputronik 13 495 12 645 -6% 1 926 902 1 914 367
22 APN Promise 4 588 12 196 166% 308 902 412 617 12 000 355 617 45 000
23 Luxoft Poland 8 614 11 985 39% 289 955 391 824 391 824
24 CI Games** -12 005 11 898 21 792 93 740 93 740
25 Enigma SOI 1 164 11 532 891% 40 340 95 411 31 141 7 790 56 480

26 Voicetel  
Communications** 4 910 11 504 134% 5 348 12 567 12 567

27 Unified Factory** 5 947 11 193 88% 24 907 33 640 33 640

28
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

8 931 10 374 16% 112 084 121 943 69 090 31 245 21 608

29 Ten Square Games** 4 117 10 233 149% 17 355 27 032 27 032
30 Grupa Exorigo-Upos** 11 498 9 457 -18% 109 123 126 928
31 Atende 9 173 9 264 1% 168 495 231 464 81 819 7 883 141 762
32 Transition Technologies 6 054 8 799 45% 137 372 215 050 149 178 59 043 6 829
33 Future Processing 6 322 8 566 35% 80 471 98 236 98 236
34 IGT Poland 2 351 7 847 234% 73 690 83 100 80 189 2 911

35 Zakłady Urządzeń  
Komputerowych Elzab** 12 701 7 337 -42% 99 444 91 142 91 142

36 Clico 11 994 7 230 -40% 215 105 263 473
37 Talex** 5 893 7 108 21% 113 037 107 897
38 Software AG Polska 7 814 6 970 -11% 27 300 27 106 14 634 12 472
39 S&T w Polsce 10 472 6 860 -34% 208 372 368 993 127 893 19 547 221 513
40 Soneta 3 816 6 795 78% 15 670 20 224 239 19 655
41 Vulcan 5 120 6 490 27% 40 359 47 299 14 757 32 542
42 Rekord SI 1 383 6 197 348% 18 128 27 540 6 170 20 000 1 370
43 Billennium 2 810 6 106 117% 56 557 83 585 74 487 9 098
44 IAI** 2 325 5 667 144% 18 614 28 321
45 itelligence 8 267 5 240 -37% 72 011 82 705 76 340 3 569 2 796

** – raporty giełdowe

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZYM	ZYSKU	BRUTTO	W	ROKU	2017



EXECUTIVE VIEWPOINT

Z Markiem Kobielskim, prezesem Dimension Data Polska, rozmawiamy o rosnącej 
sprzedaży rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa; najważniejszych, wygranych ostatnio 
przetargach; nowych produktach wprowadzanych na rynek, np. z zakresu robotyki; 
projektach CSR zmierzających do ochrony zagrożonych gatunków, w tym nosorożców 
w Afryce; partnerstwie technologicznym Tour de France i zdobytych po raz trzeci tytułach  
Top Employer Polska, Europa, Świat.

	 Trzy	lata	temu	zdecydowali	się	Państwo	wejść	
na	rynek	rozwiązań	z	zakresu	bezpieczeństwa…

… i w zeszłym roku ponownie dwukrotnie wzro-
sły nasze przychody z tego tytułu. Stanowią one 
już 20% całkowitej sprzedaży. Jednym z głównych 
elementów naszej oferty z zakresu bezpieczeństwa 
IT jest usługa CyberGuard, na którą składają się 
rozwiązania czołowych producentów. Jest to kom-
pleksowa usługa bezpieczeństwa, dająca klientowi 
możliwość wyboru elementów najlepiej pasujących 
do potrzeb jego środowiska. W pakiecie zawar-
ta jest także gwarancja zgodności z regulacjami 
branżowymi i wymogami prawnymi, w tym z RODO. 
W procesie wyboru zakresu usługi wspólnie z klien-
tem ustalamy, które komponenty składowe będą 
świadczone oraz jakie polityki bezpieczeństwa 
będą na nich realizowane. Zastosowany w przypad-
ku CyberGuard model rozliczeń zakłada miesięcz-
ne płatności za świadczoną usługę. Dzięki temu 
nasi klienci ponoszą koszty jedynie za faktycznie 
używane licencje, bez konieczności inwestowania 
w same narzędzia.

	 W	jakich	jeszcze	kierunkach	rozwija	się	oferta	
Dimension	Data	Polska?

W roku 2017 zainwestowaliśmy w rozwiązania 
z zakresu robotyki. Zrealizowaliśmy u klientów 
kilka projektów typu Proof of Concept. Dotyczyły 
one automatyzacji procesów biznesowych. Teraz 
czekamy na wdrożenia, które wykorzystają te do-
świadczenia. Realizujemy też projekty dotyczące 
zastosowania biometrii, rozwiązań antyfraudo-
wych, analityki mowy czy wirtualnych asystentów.

	 Jakie	wydarzenia	były	najważniejsze	dla	Di-
mension	Data	w	Polsce?

W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę chmury 
prywatnej dla Polskiej Grupy Energetycznej. Jeden 
z ważniejszych, wygranych przez nas przetargów 
– o wartości ponad 50 mln zł – również doty-
czył chmury, a dokładnie budowy Małopolskiej 
Chmury Edukacyjnej. Jest to projekt prowadzo-
ny przez Akademię Górniczo-Hutniczą na rzecz 
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. MChE 
ma zapewnić interaktywną współpracę pomiędzy 

Rozumiejąc 
potrzeby klienta, 
wspólnie tworzymy 
nową jakość



EXECUTIVE VIEWPOINT

szkołami średnimi a uczelniami na terenie wo-
jewództwa małopolskiego. Będzie ona możliwa 
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, 
takich jak: wideokonferencje, multimedia, mo-
bilny dostęp i portal społecznościowy, tworzą-
cych nowoczesną e-usługę edukacyjną MChE. 
Projekt obejmuje łącznie ponad 150 podmiotów, 
co powoduje, że jest bardzo skomplikowany lo-
gistycznie. 

Po kilku latach chudych powoli rośnie rynek con-
tact center. Nasza oferta jest bogata zarówno od 
strony producentów, którzy nas wspierają, jak 
i ilości procesów, które jesteśmy w stanie zaadre-
sować. Warto pamiętać, że w całej Europie brakuje 
specjalistów od tego rodzaju rozwiązań. My zaś 
mamy sporo inżynierów znających się na reali-
zacji projektów z obszaru Customer Experience. 
Centrala Dimension Data zdecydowała więc, aby 
właśnie w Polsce powstało Center of Excellence 
w tym zakresie. To efekty bycia częścią globalnej 
firmy oraz potwierdzenie umiejętności i profe-
sjonalizmu naszych ekspertów. Część klientów 
międzynarodowych zamawia u nas rozwiązania 
dla całej grupy. Jednocześnie wygrane przez cen-
tralę globalne kontrakty – np. w dużych, między-
narodowych bankach – są realizowane z Polski.

	 Warto	też	wspomnieć	o	flagowych	projek-
tach	globalnych	Dimension	Data…

Jesteśmy bardzo dumni szczególnie z projektów 
Tour de France oraz Connected Conservation. 
Od strony technologicznej obejmują one infra-
strukturę cyfrową, chmurę hybrydową, analitykę 
danych, cyfrowe miejsca pracy i cyberbezpie-
czeństwo. Natomiast, co najważniejsze, realizują 
konkretne cele. 

W przypadku Tour de France jest to przyciąg-
nięcie i większe zaangażowanie młodych fanów 
kolarstwa. Na bazie m.in. mobilnego centrum 
danych i platformy analizy predykcyjnej może-
my tworzyć natychmiastowe i dokładne analizy. 
Treści te – dostarczane w czasie rzeczywistym  
– pomagają fanom lepiej zrozumieć i śledzić ten 
kultowy wyścig. Dzięki współpracy z Dimension 
Data, Amaury Sport Organisation – organi-
zator Tour de France – osiąga świetne wyniki 
we wszystkich platformach cyfrowych. Rok do 
roku rośnie o kilkanaście procent liczba wizyt 
na stronie, a np. liczba wyświetleń materiałów 
wideo z wyścigu wzrosła z 6 mln w roku 2014  
do 71 mln w 2017.

 
Z kolei pilotażowy projekt Connected Conser-
vation – realizowany w prywatnym rezerwacie 
znajdującym się obok Narodowego Parku Krugera 
w RPA – w ciągu trzech lat doprowadził do spadku 
ilości incydentów kłusowniczych zagrażających 
nosorożcom aż o 96%! Co bardzo istotne, zasto-
sowaliśmy w tym projekcie – wspólnie z Cisco  
– aktywną ochronę przed kłusownikami. Skupia-
my się na monitorowaniu terenu, ruchu i śledze-
niu intruzów, nie przeszkadzając jednocześnie 
zwierzętom. 

Dzięki takim projektom zmieniamy się. Nie je-
steśmy firmą, która tylko dostarcza technologię. 
Staramy się zrozumieć potrzeby klientów i wspól-
nie z nimi – wykorzystując wiedzę, innowacyjność 
i zaangażowanie naszych pracowników – tworzyć 
wartość dodaną. 

	 Jak	zakończył	się	ubiegły	rok	dla	Dimension	
Data	Polska?	Które	z	segmentów	rynku	roz-
wijały	się	najszybciej?

Przede wszystkim zakończył się sukcesem finan-
sowym. Zrealizowaliśmy zakładany budżet. Poza 
wspomnianymi już obszarami cyberbezpieczeń-
stwa i Customer Experience do najważniejszych 
i najszybciej rosnących segmentów rynku należą 
wdrożenia rozwiązań sieciowych, w tym Software-
-Defined Network. Prowadzimy też audyty tego 
typu infrastruktury. W audytach korzystamy nie 
tylko z wiedzy lokalnych pracowników, lecz także 
specjalistów całej Grupy Dimension Data i jej ja-
pońskiego właściciela NTT. Dzięki temu – w trakcie 
badania – klienci mogą porównywać swoje wy-
niki z wynikami firm, które działają w ich branży 
na całym świecie. Podobne audyty prowadzimy 
z obszaru cyberbezpieczeństwa. To fantastyczne 
narzędzia.

	 W	roku	2018	Dimension	Data	po	raz	trzeci	
otrzymało	nagrody	w	kategorii	Top	Employer	
w	Polsce,	Europie	i	na	świecie...

Jest to prestiżowy certyfikat przyznawany za wy-
jątkowe podejście firmy do pracowników oraz 
tworzenie jak najlepszych warunków pracy. Nie-
ustannie pracujemy nad tym, aby Dimension Data 
była fajnym i wyjątkowym miejscem, gdzie można 
się rozwijać i realizować ambicje zawodowe. Mam 
nadzieję, że to przyciągnie do nas nowych pra-
cowników i pozwoli ich zatrzymać na dłużej na 
bardzo dziś konkurencyjnym rynku. W Dimension 
Data Polska co roku od 5% do 10% pracowników 
to nowe, przede wszystkim młode osoby.

Dzięki takim 
projektom, jak 
te związane ze 
zwiększeniem 
zaangażowania 
młodych fanów 
kolarstwa, 
realizowanym dla 
Tour de France 
czy Connected 
Conservation, 
mającym na celu 
ochronę nosorożców 
w Narodowym Parku 
Krugera w RPA, 
zmieniamy się.  
Nie jesteśmy już 
firmą, która tylko 
dostarcza technologię. 
Staramy się zrozumieć 
potrzeby klientów 
i wspólnie z nimi  
– wykorzystując 
wiedzę, innowacyjność 
i zaangażowanie 
naszych pracowników 
– tworzyć wartość 
dodaną.
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Lp. 	Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	GK	 

(w	tys.	zł)

Udział	 
wyniku	 
spółki	
matki	 

w	przycho-
dach	GK
(w	%)

Zysk	netto	GK	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	GK	 
(w	tys.	zł)

Liczba	osób	 
zatrudnionych	 

w	Grupie

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 GK AB 7 567 470 8 226 048 9% 55 68 373 64 565 87 428 81 392 1 004 1 130

2 Asseco Poland 7 932 000 7 830 500 -1% 11 543 600 616 800 719 900 776 500 22 364 24 053

3 GK ABC Data 4 926 737 4 635 294 -6% 58 17 214 25 412 22 233 46 359 621 589

4 GK Komputronik 2 012 571 2 053 520 2% 93 14 035 13 217 16 629 15 911

5 GK Action w restrukturyzacji 3 164 837 1 700 115 -46% 81 -164 043 -58 542 169 900 123 342 845 636

6 GK Komputronik Biznes 1 474 010 14 9 253 000 1 500

7 GK Comarch 1 071 257 1 048 375 -2% 71 73 034 42 036 348 213 269 770 5 490 5 541

8 GK Incom Group* 981 000 981 000 0% 61

9 GK Veracomp 756 543 872 000 15% 77 360 362

10 GK Enigma SOI 542 745 541 053 0% 18 -5 074 677 8 996 7 563 1 140 1 096

11 GK NTT System 595 391 463 829 -22% 99 3 411 1 613 131 121

12 GK CD Projekt RED** 583 903 463 184 -21% 71 250 514 200 270 311 938 247 405

13 GK APN Promise 396 786 437 946 10% 94 2 498 8 512 2 837 9 981 108 123

14 GK Comp 448 455 413 205 -8% 70 -5 074 677 1 716 7 563 1 140 1 096

15 GK BLStream (intive) 288 613 316 072 10% 100

16 GK BKT Elektronik 263 217 305 874 16% 27 53 255

17 GK NASK PIB 305 874 51

18 GK Sygnity 378 287 299 847 -21% 87 -28 894 -118 885 -28 390 -123 921 1 081 997

19 GK Atende 207 713 290 057 40% 80 10 151 14 161 13 206 17 643 344 368

20 GK Senetic Holding 244 912 270 970 11% 96 -400 1 206 975 1 525 137 145

21 GK Qumak 428 406 262 091 -39% 99 -41 610 -76 188 -32 925 -68 490 765 749

22 GK Wasko** 209 289 247 425 18% 66 -151 9 500 1 887 13 061

23 GK Euvic 140 000 240 000 71% 43 12 000 26 000 1 500 1 800

PRZYCHODY	NAJWIĘKSZYCH	GRUP	KAPITAŁOWYCH	W	BRANŻY	IT	I	ICH	SPÓŁEK	ZALEŻNYCH	W	ROKU	2017	(1/2)

* – szacunki 
** – raporty giełdowe
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Lp. 	Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	GK	 

(w	tys.	zł)

Udział	 
wyniku	 
spółki	
matki	 

w	przycho-
dach	GK
(w	%)

Zysk	netto	GK	 
(w	tys.	zł)

Zysk	brutto	GK	 
(w	tys.	zł)

Liczba	osób	 
zatrudnionych	 

w	Grupie

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

24 GK Arcus 121 029 141 676 17% 80 -5 220 403 32 126 37 343 238 231

25 GK Oktawave 94 373 110 322 17% 9

26 GK CI Games** 24 231 103 029 325% 91 -16 240 5 454 -13 835 11 124

27 GK 3S Data Center 86 200 102 500 19% 20 28 000 32 400 240 274

28 GK EY 76 000 98 865 30% 100 2 973 3 134

29 GK Zakłady Urządzeń 
Komputerowych Elzab** 100 325 95 818 -4% 95 8 615 1 969 11 011 4 208

30 GK Indata*** 149 032 89 720 -40% 16 2 482 1 767 3 686 3 668

31 GK PKP Informatyka 77 129 75 109 -3% 100 1 343 3 892 479 456

32 Cloud Technologies** 48 424 70 606 46% 82 20 338 21 942 25 143 27 122

33 GK LSI Software 32 880 47 287 44% 53 4 512 5 039 5 512 5 853 141 178

34 GK Simple 35 820 46 885 31% 95 624 3 080 1 222 3 491 231 226

35 GK Sare** 41 342 45 966 11% 23 3 545 2 420 5 235 4 197

36 GK Procad** 50 839 45 279 -11% 77 997 834 1 513 1 219

37 GK Clico 41 539 41 293 -1% 638 7 864 4 157 10  642 6 071

38 GK Unima 2000 Systemy 
Teleinformatyczne 41 539 41 293 -1% 75 741 -2 530

39 GK e-point 35 855 40 071 12% 94 4 277 1 738 4 389 2 154 192 229

40 GK Rekord SI 20 896 31 180 49% 88 950 5 350 1 550 6 636 118 134

41 GK Macrologic**** 56 314 27 747 -51% 96 7 141 2 404 8 519 3 012

42 GK Software AG Polska 27 300 27 106 -1% 100 6 328 5 608 7 814 6970,2 13 13

43 GK BPX 27 168 24 225 -11% 101 40 38

44 GK 11 bit studios 27 015 19 186 -29% 100 12 929 3 557 15 730 4 530 65 102

45 GK Netia 12 000 18 300 53% 100 32 666 35 499 17 917 64 403 1 686 1 986

46 GK DSR 14 200 15 950 12% 100 344 251 491 341 57 57

PRZYCHODY	NAJWIĘKSZYCH	GRUP	KAPITAŁOWYCH	W	BRANŻY	IT	I	ICH	SPÓŁEK	ZALEŻNYCH	W	ROKU	2017	(2/2)

** – raporty giełdowe 
*** – dane za trzy kwartały, później firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości 
**** – do czasu przejęcia przez Asseco Business Solutions
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Cyfrowy świat 
rekrutacyjnych 
wyzwań
W Polsce dynamicznie rozwijają się zarówno małe firmy, jak i zaawansowane technologicznie 
międzynarodowe korporacje. W związku z tym popyt na usługi IT systematycznie rośnie, a firmy 
borykają się z niedoborem odpowiednich specjalistów. Szacuje się, że w Polsce brakuje 50–80 tys., 
a w całej Unii Europejskiej nawet 500 tys. ekspertów IT. Poszukiwani są głównie programiści, 
choć na rynku pracy zatrudnienie znajdują również analitycy, projektanci systemów czy 
menedżerowie projektów.

Firmy z branży IT mają się dobrze i wiele wska-
zuje na to, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze 
przez lata. Rosnący popyt na informatyków i brak 
wystarczającej liczby odpowiednich kandydatów 
do pracy powoduje jednak, że wyzwania stawiane 
przed działami HR są coraz większe, a metody do-
tarcia z ofertą pracodawcy i zatrzymanie najlep-
szych pracowników w organizacji coraz bardziej 
skomplikowane.

Z drugiej strony, doświadczeni i najbardziej po-
żądani kandydaci – którzy każdego miesiąca 
otrzymują kilka atrakcyjnych ofert pracy – co-
raz rzadziej wchodzą w interakcje z rekruterami. 
Frustruje ich czas konieczny do zapoznania się 
z ofertą i porównania warunków. Dlatego pra-
codawcy skupiają się na coraz młodszych kan-
dydatach, często bez doświadczenia zdobytego 
w IT lub bardzo krótką praktyką zawodową, któ-
rym oferują możliwość podniesienia kwalifikacji,  
m.in. kursy programowania. Aby rozwiązać 
problem niedoboru kompetencji, coraz częściej 
decydują się także na podjęcie współpracy z ob-
cokrajowcami, nierzadko ściągając ich do Polski 
na własny koszt.

[ REKRUTACJA NA PORZĄDKU DZIENNYM ]
Duża aktywność rekrutacyjna na rynku pracy 
sprawia, że firmy dążące do zatrudnienia eks-
pertów w obszarze IT włączają w działania nowsze 
i bardziej niestandardowe rozwiązania. W walce 
o pozyskanie niezbędnych specjalistów bran-
ża korzysta przede wszystkim z nowoczesnych 
technologii. Standardem staje się wykorzysta-
nie programów stworzonych do rekrutacji pro-
gramistów, które działają w chmurze i stosują 
algorytmy sztucznej inteligencji. Ma to na celu 

Doświadczeni i najbardziej pożądani kandydaci, którzy 
każdego miesiąca otrzymują kilka atrakcyjnych ofert 
pracy, coraz rzadziej wchodzą w interakcje z rekruterami. 
Frustruje ich czas konieczny do zapoznania się z ofertą 
i porównania warunków. Dlatego pracodawcy 
skupiają się na coraz młodszych kandydatach, często 
bez doświadczenia zdobytego w IT lub bardzo krótką 
praktyką zawodową, którym oferują możliwość 
podniesienia kwalifikacji, m.in. kursy programowania. 
Aby rozwiązać problem niedoboru kompetencji, coraz 
częściej decydują się także na podjęcie współpracy 
z obcokrajowcami, nierzadko ściągając ich do Polski na 
własny koszt.
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uatrakcyjnienie, a co za tym idzie zainteresowa-
nie ofertą większej liczby kandydatów, ale także 
usprawnienie rekrutacji. Na tym zyskują zarówno 
firmy poszukujące pracowników, jak i kandydaci 
jednocześnie biorący udział w kilku projektach.

Zapotrzebowanie na informatyków przekracza-
jące ich dostępność na rynku oraz rosnące ocze-
kiwania obu stron powodują, że coraz silniejszym 
trendem staje się zatrudnianie cudzoziemców 
i ściąganie do Polski pracowników z zagranicy. 
Nie są to wyłącznie eksperci ze Wschodu, ale też 
informatycy z doświadczeniem zdobytym w kra-
jach Unii i poza nią. Obserwujemy systematycz-
ny wzrost pracowników z Ukrainy, Rosji, Włoch, 
Francji, Austrii i Stanów Zjednoczonych. Trendem 
na rynku pracy jest również rosnące zaintereso-
wanie powrotem do kraju Polaków, którzy kilka lat 
temu podjęli pracę za granicą. Dominują powro-
ty z Wlk. Brytanii i Irlandii, co mając na uwadze 
stopień zaawansowania tamtejszych sektorów 
IT oraz obecność najbardziej atrakcyjnych pra-
codawców z branży nowoczesnych technologii, 
bardzo pozytywnie wpływa na potrzeby rekru-
tacyjne firm prowadzących działalność w Polsce.

Współpracy z cudzoziemcami sprzyja trend co-
raz powszechniejszej pracy zdalnej, którą z po-
wodzeniem stosuje część pracodawców wobec 
specjalistów IT. Część firm kieruje ofertę do ob-
cokrajowców, którzy ze względu na charakter 
powierzonych zadań mogą świadczyć pełnoeta-
towe prace na rzecz spółki ze swojego miejsca 
zamieszkania, bez konieczności przeprowadzki 
do Polski. Rośnie także udział pracy kontraktowej, 
która z perspektywy zatrudnionego nierzadko 
wiąże się z wyższą kwotą wynagrodzenia netto, 
często nieosiągalną w przypadku umowy o pracę.

Innym sposobem pozyskiwania kandydatów na 
stanowiska IT – dla wielu pracodawców priory-
tetowym – jest współpraca ze studentami. Firmy 
angażują się w organizowanie dla nich warszta-
tów, hackatonów i możliwości wykazania się, np. 
tworząc rozwiązanie, które może na stałe zostać 
wdrożone w firmie. Takie działania są zazwyczaj 
bardzo opłacalne, ponieważ w Polsce zlokalizo-
wane są jedne z najlepszych uczelni technicznych 
w Europie, a najlepsi studenci jeszcze w trakcie 
nauki otrzymują atrakcyjne oferty zatrudnienia. 
Potrzeby rynku pracy coraz częściej dostrzegają 
również placówki edukacyjne – uczelnie wyższe 
wprowadzają nowe kierunki kształcenia w zakre-
sie nowych technologii, a uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich coraz częściej mogą uczest-
niczyć w zajęciach z programowania. 

Niestety, trudności firm z zatrudnianiem pro-
gramistów w równej mierze wynikają z niskiej 
dostępności odpowiednich kandydatów, co 

i z faktu, że prowadzone procesy rekrutacyjne są 
nieadekwatne do oczekiwań kandydatów. Zbyt 
często składają się z kilku etapów. Są skompli-
kowane, a na ostateczne decyzje trzeba czekać. 
Kandydatów, którzy regularnie otrzymują cieka-
we oferty i nie poszukują aktywnie pracy, zde-
cydowanie to zniechęca do udziału w rekrutacji. 
Kluczowym zaleceniem dla firm zatrudniających 
ekspertów w obszarze IT jest skrócenie proce-
su oraz prowadzenie go w dużej mierze zdalnie. 
Pracodawcy mogą też skorzystać z pomocy firm 
rekrutacyjnych, które dzięki rozbudowanej sieci 
kontaktów i wyspecjalizowanym narzędziom mają 
większą skuteczność w dotarciu do najlepszych 
kandydatów. 

[ PROGRAMISTA POTRZEBNY OD ZARAZ ]
Największy wzrost zatrudnienia odnotują stano-
wiska związane z web i mobile developmentem. 
Ma to związek z coraz większym znaczeniem 
internetu w życiu codziennym. Już teraz w Pol-

NAJBARDZIEJ	POSZUKIWANE	KOMPETENCJE	PRZEZ	FIRMY	W	POLSCE

Techniczne
40%

32%
Menedżerskie/kierownicze

31%
Sprzedażowe

27%
IT/cyfrowe

17%
Językowe

16%
Finansowe/księgowe

9%
Marketingowe

7%
Administracyjne

6%
HR

4%
Inne

Źródło: Hays Poland, 2018 r.

polskich firm oferuje 
możliwość elastycznej 
pracy – wynika z badania 
Hays Poland.

71 %



54

RYNEK IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

sce większość ruchu internetowego generowa-
na jest przez urządzenia mobilne. Smartfon lub 
tablet ma 66% populacji. Z tego względu więcej 
usług przenosi się do sieci, a zapotrzebowanie na 
specjalistów zajmujących się budową serwisów 
internetowych systematycznie rośnie. Dużą dy-
namikę zatrudnienia obserwujemy też w inżynierii 
biomedycznej, co związane jest z dynamicznym 
rozwojem nowoczesnych technologii w medycy-
nie oraz rosnącymi korzyściami z włączenia do 
niej rozwiązań technologicznych. Rośnie także 
zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze 
bezpieczeństwa IT. Pracownicy zajmujący się 
kwestiami związanymi z tzw. cybersecurity będą 
coraz intensywniej poszukiwani na globalnym 
rynku pracy.

Niedostatek usług programistycznych jest 
ogromny na całym rynku pracy. Z naszych ob-
serwacji wynika, że pracowników działów IT naj-
częściej poszukują firmy reprezentujące branże 
telekomunikacji i szeroko pojętych nowoczesnych 
technologii (ponad 70% projektów), bankowości 
i inwestycji oraz produkcji. Jeśli chodzi o rekruta-
cję w IT, ciekawym przykładem jest sektor finan-
sowy, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu nie 
wydawał się szczególnie zainteresowany pracow-
nikami IT, również dlatego, że oferował stabilne, 
ale jednocześnie oparte na starszych technolo-
giach rozwiązania. Obecnie jednak transformacja 
cyfrowa bankowości wymaga zatrudnienia coraz 

bardziej wykwalifikowanej kadry w zakresie tech-
nologii. Co więcej, poszukiwani są nie tylko anali-
tycy i eksperci od danych, lecz także deweloperzy, 
programiści platform mobilnych oraz w szczegól-
nym stopniu eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

Na największą liczbę atrakcyjnych ofert współ-
pracy mogą liczyć przede wszystkim specjaliści, 
którzy są ekspertami w bardzo wąskiej dziedzinie 
i mają na swoim koncie sukcesy w realizacji wy-
magających projektów. Poza tym kandydaci, któ-
rzy wykażą się znajomością języków obcych – nie 
tylko tych popularnych, ale coraz częściej także 
egzotycznych, takich jak japoński czy hebrajski 
– mogą liczyć na wynegocjowanie atrakcyjnego 
wynagrodzenia, przekraczającego nawet począt-
kowy budżet rekrutacji.

[ PROGRAMOWANIE DLA FREELANCERÓW ]
Zatrudnianie specjalistów IT na podstawie kon-
traktu staje się trendem wyraźnym już nie tylko 
na rynkach zachodnioeuropejskich, ale też w Pol-
sce. Utalentowani programiści, testerzy i dewe-
loperzy coraz chętniej świadomie decydują się 
na podjęcie pracy kontraktowej, ponieważ w tej 
formie współpracy dostrzegają korzyści, których 
nie gwarantuje etat. Zalety takiego rozwiązania 
dostrzegają także firmy, które cenią sobie ela-
styczność i szybki dostęp do zaawansowanych 
kompetencji, jakie niesie współpraca z kontrak-
torami.

Kiedy pozyskanie odpowiedniego kandydata do 
pracy jest trudne, a określone kompetencje po-
trzebne są szybko i wyłącznie na określony czas 
trwania projektu, współpraca z kontraktorem jest 
dla firm bardzo dobrym rozwiązaniem. Pracodaw-
ca zyskuje kompetencje niezbędne do wykonania 
określonych zadań, ale nie oznacza to koniecz-
ności deklarowania długotrwałej współpracy na 
podstawie etatu, która po zakończeniu projektu 
może okazać się bezzasadna. Z kolei kontraktorzy 
IT zyskują niezależność, różnorodność zatrudnie-
nia i szansę na stały rozwój. Obopólne korzyści 
kontraktingu sprawiają, że od kilku lat zyskuje 
on na popularności.

Z badania Hays Poland wynika, że już 26% pra-
cowników działów IT miało okazję współpraco-
wać z firmami na podstawie umowy B2B. Najczęś-
ciej są to osoby z kilkuletnim doświadczeniem 
w branży IT oraz wykształceniem kierunkowym 
w zakresie nowoczesnych technologii. Obszary, 
które wspierają to programowanie, to również 
infrastruktura, administracja i testy. 

[ KUSZĄCE WARUNKI ZATRUDNIENIA ]
Wynagrodzenia w branży IT zdecydowanie prze-
wyższają średnią krajową i systematycznie ros-
ną. W zależności od doświadczenia i specjalizacji, 

W walce o pozyskanie niezbędnych specjalistów 
branża korzysta przede wszystkim z nowoczesnych 
technologii. Standardem staje się wykorzystanie 
programów stworzonych do rekrutacji programistów, 
które działają w chmurze i stosują algorytmy sztucznej 
inteligencji. Ma to na celu uatrakcyjnienie, a co za tym 
idzie zainteresowanie ofertą większej liczby kandydatów, 
ale także usprawnienie rekrutacji. Na tym zyskują 
zarówno firmy poszukujące pracowników, jak i kandydaci 
jednocześnie biorący udział w kilku projektach.

Obserwujemy systematyczny wzrost liczby pracowników 
z Ukrainy, Rosji, Włoch, Francji, Austrii i Stanów 
Zjednoczonych. Trendem na rynku pracy jest również 
rosnące zainteresowanie powrotem do kraju Polaków, 
którzy kilka lat temu podjęli pracę za granicą. Dominują 
powroty z Wlk. Brytanii i Irlandii, co – mając na uwadze 
stopień zaawansowania tamtejszych sektorów IT oraz 
obecność najbardziej atrakcyjnych pracodawców z branży 
nowoczesnych technologii – bardzo pozytywnie wpływa 
na potrzeby rekrutacyjne firm prowadzących działalność 
w Polsce.
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kandydaci mogą liczyć na podwyżki rzędu 5–10% 
rok do roku. Jednocześnie pracodawcy dbają o po-
zafinansowe aspekty zatrudnienia, które mają 
znaczenie dla zatrudnionych. Firmy kuszą ela-
stycznym sposobem pracy, ciekawymi projektami 
i niestandardowymi benefitami. 

Dla specjalistów IT duże znaczenie ma też mar-
ka pracodawcy, z czego z sukcesami korzystają 
liderzy rynku. Eksperci chcą pracować w organi-
zacjach, które mają dostęp do najnowszych tech-
nologii i narzędzi. Mają na uwadze także portfolio 
klientów, a co za tym idzie rodzaj, zakres i prestiż 
projektów, w których potencjalnie mogą uczest-
niczyć… jeśli zdecydują się na współpracę. Przy-
kładem może być rozpoznawalność Google, która 
przełożyła się na utrzymanie wieloletniej pozycji 
lidera i umocnienie wśród najbardziej atrakcyj-
nych pracodawców. Firma pozostaje jedną z naj-
chętniej wybieranych, zarówno ze względu na 
kulturę organizacji, jak i pracę nad innowacyjnymi 
projektami w skali globalnej. 

Rotacja wśród pracowników IT jest stosunkowo 
duża. Aby jej zapobiec, zwierzchnicy powinni 
regularnie dokonywać ewaluacji wynagrodzeń 
i budżetu na szkolenia, a także oferować pracow-
nikom możliwość pracy zdalnej, z dostępem do 
najnowszych narzędzi. Istotny jest również zespół 
i atmosfera pracy. Kandydaci oczekują kreatyw-
nego środowiska, w którym każdy nastawiony jest 
na cel i działanie przy jak najmniejszych formal-
nościach. Znaczenie ma też przestrzeń biurowa 
i środowisko pracy – umożliwiające swobodny 
przepływ informacji, integrujące zespoły, wpro-
wadzające elementy wellness, pozwalające na 
znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy 
pracą i dbałością o własne zdrowie.

[ PRZEPIS NA SUKCES W REKRUTACJI ]
Przy tak dynamicznym i perspektywicznym ryn-
ku nie zaskakuje fakt, że coraz więcej osób chce 
się przekwalifikować. Tymczasem, aby osiąg-
nąć sukces w branży IT, potrzebne są określone 
kompetencje – w szczególności zaawansowane 
umiejętności techniczne. Obecnie najczęściej po-
szukiwani są specjaliści programujący w języku 
Java, Python i JavaScript. Popularne są również 
C++, C#, PHP oraz Perl. Zupełnie inną kategorię 
stanowią języki wyspecjalizowane, takie jak ADA, 
wykorzystywany w programowaniu sprzętu do 
kontroli lotów, czy COBOL, znajdujący szerokie 
zastosowanie w branży finansowej. 

Pracodawcy chętniej patrzą na elastycznych 
pracowników, którzy będąc ekspertami w kon-
kretnym języku programowania, znają również 
podstawy dziedzin pokrewnych. Przykładowo: 
front-end developer może zwiększyć szanse na 
atrakcyjne zatrudnienie dzięki znajomości zagad-

Jeśli chodzi o rekrutację w IT, ciekawym przykładem 
jest sektor finansowy, ponieważ jeszcze kilkanaście 
lat temu nie wydawał się szczególnie zainteresowany 
pracownikami IT, także dlatego, że oferował stabilne, 
ale jednocześnie oparte na starszych technologiach 
rozwiązania. Obecnie jednak transformacja cyfrowa 
bankowości wymaga zatrudnienia coraz bardziej 
wykwalifikowanej kadry w zakresie technologii. Co 
więcej, poszukiwani są nie tylko analitycy i eksperci 
od danych, ale też deweloperzy, programiści platform 
mobilnych oraz w szczególnym stopniu eksperci ds. 
cyberbezpieczeństwa.

nień back-end lub związanych z User eXperience. 
Obok umiejętności technicznych pracodawcy co-
raz częściej szukają kandydatów o rozwiniętych 
kompetencjach miękkich i poszukują umiejętności 
współpracy, rozwiązywania problemów czy krea-
tywności. Ogromne znaczenie ma też nastawienie 
do wykonywanej pracy. IT jest dziedziną na tyle 
dynamiczną, że konieczne jest ciągłe poszerzanie 
kompetencji. Dlatego firmy cenią ludzi, którzy są 
chętni do stałego rozwoju i dzielenia się wiedzą. 

 zwiększą się o więcej niż 5%

 zwiększą się o 2,5–5% 

 zwiększą się o mniej niż 2,5%

 pozostaną bez zmian 

 zostaną zmniejszone

ZMIANA	WYNAGRODZEŃ	PROGNOZOWANA	W	ROKU	2018	 
PRZEZ	POLSKIE	FIRMY

Źródło: Hays Poland, 2018 r.

15%

38%
19%

27% 1%
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STANOWISKO PŁACA MINIMALNA
(w zł)

PŁACA ŚREDNIA
(w zł)

PŁACA MAKSYMALNA
(w zł)

IT Director/CIO 18 000 25 000 50 000

IT Business Partner 18 000 20 000 25 000

Infrastructure Manager 14 000 18 000 22 000

Systems Development Manager/Director 18 000 28 000 40 000

Security Manager 18 000 25 000 35 000

Security Consultant*** 10 000 12 000 15 000

Applications Security Specialist*** 10 000 13 000 15 000

Infrastructure Security Specialist*** 10 000 12 000 14 000

Service Desk Manager (zespół min. 20 osób) 12 000 15 000 17 000

IT Project Manager**** 14 000 16 000 19 000

Senior SAP Consultant **** 14 000 16 000 19 000

Senior SAP Business Analyts**** 12 000 15 000 16 000

ABAP Senior Developer *** 13 000 15 000 17 000

Business/System Analyst*** 11 000 12 000 15 000

Java Senior Developer **** 14 000 16 000 18 000

JavaScript Senior Developer **** 12 000 14 000 16 000

.NET/C# Senior Developer **** 12 000 14 000 16 000

Android Senior Developer **** 12 000 14 000 16 000

Front-End Senior Developer **** 11 000 13 000 14 000

PHP Senior Developer **** 11 000 12 000 14 000

C/C++ Senior Developer **** 10 000 12 000 15 000

Automation Senior Tester**** 11 000 13 000 15 000

Manual Senior Tester**** 9 000 10 000 11 000

Big Data Senior Developer **** 13 000 15 000 18 000

PL/SQL Developer*** 10 000 12 000 15 000

MS SQL Developer 10 000 12 000 14 000

Network Administrator*** 8 000 10 000 12 000

2nd Line Support*** 7 000 9 000 11 000

3nd Line Support**** 10 000 11 000 14 000

Unix/Linux Admin*** 9 000 11 000 13 000

Windows Server Admin*** 9 000 11 000 12 000

Microsoft Windows Server Admin 10 000 12 000 14 000

* – miesięczne wynagrodzenie w zł brutto na danym stanowisku (pełen etat), ** – najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku,
*** – ponad 3 lata doświadczenia, **** – ponad 5 lat doświadczenia
Źródło: Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 roku
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Lp. Firma

Przychody  
ze sprzedaży  

produktów i usług IT 
(w tys. zł)

W tym  
ze sprzedaży 

usług IT  
(w tys. zł)

W tym  
ze sprzedaży  

oprogramowania  
(w tys. zł)

W tym  
ze sprzedaży  

sprzętu IT  
(w tys. zł)

Przychody z usług  
i rozwiązań teleko-

munikacyjnych,  
w tym sprzedaż te-
lefonów i urządzeń 
telekomunikacyj-

nych (w tys. zł)

2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r.

1 AB 4 049 035 4 561 131

2 ABC Data 3 455 222 3 018 159 28 364 36 287 261 062 233 384 2 645 974 2 439 614

3 Komputronik 1 926 902 1 914 367

4 Tech Data Polska* 1 200 000 1 650 000

5 Action w restrukturyzacji 2 723 794 1 380 511

6 ASBISc Enterprises PLC** 750 886 1 072 522

7 Veracomp 616 432 670 578

8 Incom Group * 595 000 595 000

9 Arrow ECS 454 608 569 084 8 400 6 351 446 208 526 733

10 Clico 215 105 263 473

11 S4E 185 879 239 628 35 854 52 196 150 025 187 432

12 Komputronik Biznes 149 032 205 803 16 097 9 532

13 Eptimo 143 455 123 410 4 89 10 402 4 642 133 049 118 679

14 Kontel 30 347 34 654 30 347 34 654

15 Connect Distribution 12 500 12 500 500 500 10 000 11 500 2 000 500

NAJWIĘKSI DYSTRYBUTORZY ROZWIĄZAŃ IT W POLSCE W ROKU 2017
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Rynek usług IT  
w Polsce ponownie 
na plusie
Wzrost w 2017 roku na rynku usług należy w całości przypisywać dobrej sytuacji w segmencie 
przedsiębiorstw prywatnych, które chętniej – niż w poprzednich latach – inwestują w IT. Jednak 
firmy IT koncentrujące się na rynku zamówień publicznych napotykały w ubiegłym roku kolejne 
problemy.

Według szacunków PMR zaprezentowanych w ra-
porcie pt. Rynek usług IT w Polsce 2018. Analiza ryn-
ku i prognozy rozwoju na lata 2018–2023, wartość 
rynku usług IT w Polsce w 2017 roku osiągnęła 
12,3 mld zł. Oznacza to, że w ubiegłym roku na-
stąpiło przełamanie wyjątkowo złej sytuacji wi-
docznej na całym rynku IT w roku 2016, w którym 
odnotowano spadek sprzedaży usług IT w Polsce.

[ WYDATKI W ADMINISTRACJI I BODY LEASING 
ZAGROŻENIEM DLA SEKTORA USŁUG IT ] 
Zauważalnym trendem w polskich przedsiębior-
stwach jest rozwój usług outsourcingu związany 
ze zmniejszaniem kosztów utrzymania własnej in-
frastruktury ICT. Jak wynika z tegorocznego badania 
PMR przeprowadzonego wśród największych firm IT 
w Polsce, zdecydowana większość respondentów 
z optymizmem patrzy na perspektywy segmen-
tu outsourcingu IT. Niemal ośmiu na dziesięciu 
(77%) badanych przedstawicieli firm stwierdziło, 
że w najbliższych dwóch latach zainteresowanie 
tego typu usługami wzrośnie. Kolejnym czynnikiem 
mającym wpływ na poprawę sytuacji w branży jest 
dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług bi-
znesowych i dostosowywanie się firm do nowych re-
gulacji, takich jak Jednolity Plik Kontrolny czy RODO.

Istotnym elementem ryzyka dla rozwoju rynku 
usług IT w najbliższych latach pozostanie jednak 
sytuacja w sektorze publicznym. Działania admi-
nistracji nakierowane na ograniczenie wydatków IT 
mogą sprawić, że wkrótce segment ten nie będzie 
przeznaczał na usługi informatyczne tak dużych 
kwot, jak miało to miejsce w latach sprzed kryzysu 
w 2016 roku. W związku z rosnącą popularnością 
body leasingu i insourcingu, a także outsourcingu 
infrastruktury IT, w perspektywie kolejnych kilku lat 
może osłabnąć rola dużych firm opierających dzia-
łalność na wielomilionowych kontraktach, przede 
wszystkim na rynku publicznym. Wskazuje się, że 
czas przepastnych budżetów na IT i niekończących 
się projektów dobiega końca. Dobrym przykładem 
w tym zakresie jest podpisana niedawno umowa na 
świadczenie usług wsparcia systemu KSI ZUS, której 
wartość jest o ponad 50% niższa od poprzedniego 
kontraktu na utrzymanie tego systemu.

[ OUTSOURCING IT W POLSCE NADAL SIĘ 
ROZWIJA ]
Rynek usług outsourcingowych jest segmentem 
rynku usług IT w Polsce, który w ostatnich latach 
cechuje najwyższa dynamika wzrostu. W roku 2017 
segment ten zanotował dodatnią 6-proc. dynamikę, 
w wyniku czego jego wartość osiągnęła w tym czasie 
poziom 2,1 mld zł. Według dostawców, w ostatnich 
latach zauważalny jest trend stosunkowo stałego 
zapotrzebowania na usługi outsourcingowe, ze 
względu na dużo szybsze i znacznie bardziej eko-
nomiczne wdrażanie nowych technologii. 

Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego w II 
kw. 2017 roku wśród 900 przedsiębiorstw w Polsce, 
wskaźnik penetracji tego typu usługami w polskich 
firmach systematycznie rośnie. Większy stopień ko-
rzystania z usług outsourcingu IT dotyczy jednak 
w dalszym ciągu dużych przedsiębiorstw – w II kw. 
2017 roku około 40% z nich podejmowało tego 

Działania administracji nakierowane na ograniczenie 
wydatków IT mogą sprawić, że w najbliższym 
czasie segment ten nie będzie przeznaczał na usługi 
informatyczne tak dużych kwot, jak miało to miejsce 
w latach sprzed kryzysu w 2016 roku. W związku 
z rosnącą popularnością body leasingu i insourcingu, 
a także outsourcingu infrastruktury IT, w perspektywie 
kolejnych kilku lat może osłabnąć rola dużych firm 
opierających działalność na wielomilionowych 
kontraktach, przede wszystkim na rynku publicznym.
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typu współpracę z zewnętrznym dostawcą. W przy-
padku segmentu MŚP na takie działanie decydowa-
ła się niespełna co trzecia firma. 

Joanna Jawień, 
analityk Rynku ICT w PMR 

Niniejszy artykuł został przygotowany na podstawie 
danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR  
pt. „Rynek usług IT w Polsce 2018”. Raport poprzedzono 
badaniem zrealizowanym w II kwartale 2018 roku 
wśród ponad 300 największych firm IT w Polsce. 
Przeprowadzono także 100 pełnowartościowych 
wywiadów.

Zdecydowana większość respondentów 
z optymizmem patrzy na perspektywy segmentu 
outsourcingu IT. Niemal ośmiu na dziesięciu (77%) 
badanych przedstawicieli firm stwierdziło,  
że w najbliższych dwóch latach zainteresowanie 
tego typu usługami wzrośnie. Kolejnym czynnikiem 
mającym wpływ na poprawę sytuacji w branży jest 
dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług 
biznesowych i dostosowywanie się przedsiębiorstw  
do nowych regulacji, takich jak Jednolity Plik 
Kontrolny czy RODO.

ZMIANA	POPYTU	(W	PROC.)	NA	USŁUGI	
OUTSOURCINGOWE	W	OBSZARZE	IT	W	POLSCE	
W	LATACH	2018-2019

KORZYSTANIE	Z	USŁUG	OUTSOURCINGU	IT	W	SEKTORZE	DUŻYCH	FIRM	
I	MŚP	W	POLSCE

Źródło: PMR Źródło: PMR

WARTOŚĆ	(W	MLD	ZŁ)	I	DYNAMIKA	(W	PROC.)	RYNKU	USŁUG	IT	W	POLSCE	W	LATACH	2013-2017

  WARTOŚĆ       DYNAMIKA

2013	r. 2014	r. 2015	r. 2017	r.

2016	r.

11,1
11,9 12,4 12,0 12,3

4%

7,6%

4,3%

2,2%

-3,4%

Źródło: PMR

8%

69%

22% 1%

 Wzrost powyżej 10% w skali roku     

 Wzrost do 10% w skali roku

 Bez zmian      Spadek 

MŚPDUŻE FIRMY

 TAK 

 NIE

 TAK 

 NIE

41%59% 71%

29%
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Lp. Firma
Przychody	ze	sprzedaży	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	rozwią-

zań	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)
2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Asseco Poland 879 773 757 018 -14% 88 936 800 861 235

2 Comarch 582 389 598 795 3% 80 743 053 748 315
3 DXC Technology* 525 000 560 000 7% 100 525 000 560 000
4 Sii 390 313 512 461 31% 100 390 313 512 461
5 Luxoft Poland 289 855 391 824 35% 100 289 955 391 824
6 SAP Polska 323 654 357 315 10% 80 386 989 446 849
7 BLStream (intive) 288 613 316 072 10% 100 288 613 316 072
8 Asseco Data Systems 146 264 248 631 70% 70 259 322 357 542
9 Sygnity 225 190 182 726 -19% 70 355 244 261 274

10 Qumak 314 128 180 952 -42% 70 424 496 258 506
11 Transition Technologies 81 879 149 178 82% 69 137 372 215 050
12 S&T w Polsce 100 014 127 893 28% 35 208 372 368 993
13 Comp 105 713 119 656 13% 41 335 841 288 518
14 Tieto Poland 91 256 115 326 26% 100 91 256 115 326
15 Unit4 Polska 89 183 103 849 16% 89 101 186 116 706
16 Integrated Solutions 85 033 102 132 20% 23 425 165 441 602
17 S.E.R. Solutions Polska 90 075 100 963 12% 36 258 980 280 979
18 EY 76 000 98 865 30% 100 76 000 98 865
19 Future Processing 80 471 98 236 22% 100 80 471 98 236
20 Advatech 78 000 91 000 17% 37 215 315 249 300
21 Betacom 83 970 90 442 8% 66 127 849 137 704
22 Oracle Polska 107 250 88 320 -18% 12 715 000 736 000
23 Atende 61 820 81 819 32% 35 168 495 231 464
24 IGT Poland 70 653 80 189 13% 96 73 690 83 100
25 itelligence 67 180 76 340 14% 92 72 011 82 705
26 Billennium 49 595 74 487 50% 89 56 557 83 585
27 Diebold Nixdorf 87 522 73 532 -16% 97 96 171 75 744

28 ATENA Usługi  
Informatyczne i Finansowe 66 046 69 090 5% 57 112 084 121 943

29 Netcompany Solutions 32 477 65 320 101% 100 32 477 65 320
30 Hicron 50 425 64 887 29% 100 56 398 64 887
31 Altkom Akademia* 63 000 62 500 -1% 100 63 000 62 500
32 COIG 55 536 60 048 8% 64 80 518 94 405
33 ATM 55 098 58 084 5% 100 55 098 58 084
34 S4E 35 854 52 196 46% 22 185 879 239 628
35 Infomex 47 038 52 000 11% 55 82 038 94 681
36 SAS Institute Polska 49 478 47 050 -5% 34 140 587 139 295
37 net-o-logy 33 368 46 263 39% 73 60 616 63 274
38 Britenet 27 622 43 442 57% 93 29 400 46 500
39 SNP Poland (d. BCC) 37 000 37 95 428 101 000
40 ABC Data 28 364 36 287 28% 1 2 935 400 2 709 285
41 Enigma SOI 20 927 31 141 49% 33 40 340 95 411
42 7bulls.com* 23 749 27 316 15% 100 23 749 27 316
43 Globema 20 915 27 100 30% 89 23 915 30 300
44 BPX 26 300 24 360 -7% 100 27 367 24 360
45 PKO BP Finat 17 692 23 427 32% 100 17 692 23 427
46 Cloudware Polska 21 321 21 101 -1% 20 103 056 104 259
47 TogetherData 1 985 20 731 944% 100 1 985 20 731
48 3S Data Center 15 800 20 700 31% 100 15 800 20 700
49 Simple 22 931 19 494 -15% 44 34 226 44 711
50 Arcus 14 883 19 012 28% 17 97 792 113 938
51 Atende Software 17 234 18 312 6% 91 21 463 20 089
52 EIP 20 400 18 083 -11% 29 48 886 61 576
53 Kotrak 15 053 16 900 12% 86 17 511 19 608
54 Technitel Polska 11 600 16 211 40% 100 11 600 16 211

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	USŁUG	IT	W	POLSCE	W	ROKU	2017	(1/2)

* – szacunki
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Lp. Firma
Przychody	ze	sprzedaży	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	rozwią-

zań	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)
2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

55 Netia 12 000 16 200 35% 89 12 000 18 300
56 Sagra Technology 14 808 16 069 9% 98 16 365
57 ENGAVE Services 19 082 14 917 -22% 41 40 886 36 019
58 Vulcan 11 983 14 757 23% 31 40 359 47 299

59
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

16 867 14 686 -13% 59 25 543 24 867

60 Software AG Polska 15 528 14 634 -6% 54 27 300 27 106
61 Xsolve 10 752 14 632 36% 100 10 752 14 632
62 LSI Software 9 817 13 965 42% 56 20 738 25 011
63 DSR 11 800 13 036 10% 82 14 200 15 960
64 Sage 12 655 12 732 1% 15 73 504 87 216
65 Innergo Systems 6 899 12 411 80% 16 55 616 77 947
66 Enxoo 8 167 12 051 48% 93 9 542 12 932
67 APN Promise 9 500 12 000 26% 3 308 902 412 617

68 Sente Systemy Informa-
tyczne 9 728 11 893 22% 91 10 902 13 054

69 BizTech Konsulting 9 271 10 600 14% 80 11 430 13 283
70 Oktawave 9 511 10 350 9% 100 9 511 10 350

71 Compendium Centrum 
Edukacyjne 12 223 10 268 -16% 100 12 223 10 268

72 SpyroSoft 9 691 100 9 721
73 Netwise 7 200 8 300 15% 92 10 900 9 000
74 Euvic 8 000 8 000 0% 8 72 000 102 000
75 XELTO 5 000 7 000 40% 80 6 200 8 800
76 Senetic Holding 728 6 923 851% 3 239 861 260 108

77 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 7 287 6 910 -5% 23 25 857 30 219

78 Arrow ECS 8 400 6 351 -24% 1 454 608 569 084
79 Rekord SI 5 926 6 170 4% 22 18 128 27 540
80 Ventus Communications 5 727 30 18 886
81 Cloudity 3 507 5 568 59% 100 3 507 5 568
82 Wheel Systems 3 375 5 364 59% 52 8 387 10 291
83 iPCC 3 593 5 227 45% 71 7 006 7 321
84 ALTAB 4 318 5 035 17% 78 6 329 6 455
85 Merinosoft 4 153 84 4 931
86 Todis Consulting 4 278 3 858 -10% 82 4 320 4 711
87 NTT System 3 623 3 755 4% 1 577 485 461 068
88 Syndatis 2 587 3 365 30% 100 2 747 3 366
89 Norbsoft 2 881 3 274 14% 100 2 881 3 274
90 Bilot 3 200 100 3 200
91 K3System 2 500 3 000 20% 19 13 500 16 000
92 ITPunkt 3 000 4 70 000
93 Quest Dystrybucja 2 631 2 873 9% 20 17 237 14 062
94 DataConsult 2 062 2 753 34% 51 4 997 5 399
95 Sinersio Polska 2 032 100 2 032
96 Vecto 1 220 1 841 51% 18 5 700 10 000
97 S-net 1 145 1 582 38% 93 1 198 1 695
98 Thoriana 1 300 100 1 300
99 Heuthes 876 862 -2% 9 10 888 9 824

100 TTS Company 498 794 59% 4 18 337 18 995
101 InsERT 366 579 58% 2 28 047 34 225
102 Connect Distribution 500 500 0% 4 12 500 12 500
103 Risco Software 400 5 5 900 7 400
104 BMS Creative 321 340 6% 25 1 291 1 356
105 Red Stack Poland 308 19 1 589
106 Soneta 274 239 -13% 1 15 670 20 224

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	USŁUG	IT	W	POLSCE	W	ROKU	2017	(2/2)



62

RYNEK IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Przychody	z	integracji	 
systemów	IT 
(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	
ze	sprzedaży	
usług	IT
(w	%)

Przychody	
ze	sprzedaży	

produktów	i	usług	IT	
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	
sprzedaży	usług	IT	

(w	tys.	zł)

Zysk	
netto	

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2017	r.

1 Comarch 349 721 391 570 12% 65 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

2 Asseco Poland 269 481 268 022 -1% 35 936 800 861 235 879 773 757 018 175 600

3 Qumak 287 134 169 101 -41% 93 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

4 Atende 128 593 162 749 27% 199 168 495 231 464 61 820 81 819 7 570

5 Comp 61 898 71 626 16% 60 335 841 288 518 105 713 119 656 -4 323

6 Integrated Solutions 65 721 64 425 165 441 602 85 033 102 132

7 Betacom 50 987 54 217 6% 60 127 849 137 704 83 970 90 442 830

8 EY 35 720 46 500 30% 47 76 000 98 865 76 000 98 865

9 ATENA Usługi  
Informatyczne i Finansowe 29 410 39 954 36% 58 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

10 Infomex 22 000 27 000 23% 52 82 038 94 681 47 038 52 000 1 609

11 Transition Technologies 9 982 19 845 99% 13 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

12 Enxoo 7 767 10 520 35% 87 9 542 12 932 8 167 12 051 51

13 Netia 6 500 9 400 45% 58 12 000 18 300 12 000 16 200 -143 854

14 Oracle Polska 3 217 8 832 175% 10 715 000 736 000 107 250 88 320

15 COIG 3 572 4 941 38% 8 80 518 94 405 55 536 60 048 12 050

16 Vulcan 3 888 4 301 11% 29 40 359 47 299 11 983 14 757 5 270

17 BizTech Konsulting 3 578 4 051 13% 38 11 430 13 283 9 271 10 600 270

18 Innergo Systems 2 476 3 948 59% 32 55 616 77 947 6 899 12 411 2 896

19 Globema 3 300 12 23 915 30 300 20 915 27 100 2 300

20 ENGAVE Services 6 740 3 219 -52% 22 40 886 36 019 19 082 14 917 89

21 Netwise 2 500 3 000 20% 36 10 900 9 000 7 200 8 300 420

22 EIP 1 165 1 958 68% 11 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

23 Billennium 150 931 521% 1 56 557 83 585 49 595 74 487 3 185

24 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 648 888 37% 13 25 857 30 219 7 287 6 910

25 Merinosoft 748 4 931 4 153 4

26 Ventus Communications 650 18 886 5 727 1 392

27 Cloudware Polska 579 643 11% 3 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

28 Rekord SI 350 560 60% 9 18 128 27 540 5 926 6 170 4 916

29 K3System 400 500 25% 17 13 500 16 000 2 500 3 000 600

30 DSR 120 340 183% 3 14 200 15 960 11 800 13 036 251

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	USŁUG	INTEGRACYJNYCH	W	POLSCE	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
usług	outsourcingu

(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	
ze	sprzedaży	
usług	IT
(w	%)

Przychody	 
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

W	tym	ze	sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Zysk	netto	
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2017	r.

1 Luxoft Poland 289 855 391 824 35% 100 289 955 391 824 289 855 391 824 9 474

2 Future Processing 80 471 98 236 22% 100 80 471 98 236 80 471 98 236 8 443

3 Transition Technologies 42 312 78 431 85% 53 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

4 Comp 39 668 67 693 71% 57 335 841 288 518 105 713 119 656 -4 323

5 itelligence 42 585 47 656 12% 62 72 011 82 705 67 180 76 340 2 456

6 COIG 45 159 43 645 -3% 73 80 518 94 405 55 536 60 048 12 050

7 SNP Poland (d. BCC) 34 947 37 000 6% 100 95 428 101 000 37 000 7 612

8 Qumak 32 815 18 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

9 Comarch 27 187 28 428 5% 5 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

10 Infomex 17 000 18 000 6% 35 82 038 94 681 47 038 52 000 1 609

11
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

16 747 14 603 -13% 99 25 543 24 867 16 867 14 686

12 Atende 2 395 12 444 420% 15 168 495 231 464 61 820 81 819 7 570

13 SpyroSoft 9 405 97 9 721 9 691 681

14 Unit4 Polska 6 822 7 450 9% 7 101 186 116 706 89 183 103 849

15 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 7 460 6 151 -18% 89 25 857 30 219 7 287 6 910

16 BizTech Konsulting 4 721 5 447 15% 51 11 430 13 283 9 271 10 600 270

17 Betacom 4 335 5 309 22% 6 127 849 137 704 83 970 90 442 830

18 EIP 2 448 2 669 9% 15 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

19 Britenet 2 000 2 200 10% 5 29 400 46 500 27 622 43 442 134

20 Globema 2 000 7 23 915 30 300 20 915 27 100 2 300

21 Merinosoft 1 495 36 4 931 4 153 4

22 Innergo Systems 455 912 100% 7 55 616 77 947 6 899 12 411 2 896

23 Vecto 700 800 14% 43 5 700 10 000 1 220 1 841 149

24 K3System 500 600 20% 20 13 500 16 000 2 500 3 000 600

25 S-net 202 545 170% 34 1 198 1 695 1 145 1 582 225

26 Ventus Communications 500 9 18 886 5 727 1 392

27 Red Stack Poland 308 100 1 589 308 228

28 Cloudware Polska 2 009 194 -90% 1 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

29 Sente Systemy  
Informatyczne 125 114 -9% 1 10 902 13 054 9 728 11 893 1 535

30 BMS Creative 97 90 -7% 26 1 291 1 356 321 340 3

31
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

56 0 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

32 Billennium 45 56 24% 0 56 557 83 585 49 595 74 487 3 185

33 Asseco Poland 710 13 -98% 0 936 800 861 235 879 773 757 018 175 600

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	USŁUG	OUTSOURCINGU	W	POLSCE	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Przychody	z	tworzenia	 
oprogramowania	 

na	zamówienie	klientów
(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	 
ze	sprzedaży	 
usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	
sprzedaży	 

produktów	i	usług	
IT	(w	tys.	zł)

W	tym	ze	sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Zysk	
netto	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2017	r.

1 BLStream (intive) 288 613 316 072 10% 100 288 613 316 072 288 613 316 072

2 Tieto Poland 91 256 115 326 26% 100 91 256 115 326 91 256 115 326

3 Sygnity 153 358 114 883 -25% 63 355 244 261 274 225 190 182 726 -121 127

4 Future Processing 80 471 98 236 22% 100 80 471 98 236 80 471 98 236 8 443

5 Diebold Nixdorf 47 542 36 622 -23% 50 96 171 75 744 87 522 73 532 10 105

6 Transition Technologies 31 033 32 288 4% 22 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

7 Sii 18 189 31 892 75% 6 390 313 512 461 390 313 512 461 51 172

8 Infomex 15 000 20 000 33% 38 82 038 94 681 47 038 52 000 1 609

9 Xsolve 10 493 14 601 39% 100 10 752 14 632 10 752 14 632 807

10
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

7 839 9 231 18% 63 25 543 24 867 16 867 14 686

11 Betacom 8 362 9 006 8% 10 127 849 137 704 83 970 90 442 830

12 Heuthes 10 012 8 962 -10% 91 10 888 9 824 10 888 9 824 1 236

13 Oracle Polska 26 813 8 832 -67% 10 715 000 736 000 107 250 88 320

14 Risco Software 5 900 7 400 25% 100 5 900 7 400 5 900 7 400 290

15 Globema 7 300 27 23 915 30 300 20 915 27 100 2 300

16 Comp 14 140 7 113 -50% 6 335 841 288 518 105 713 119 656 -4 323

17 Sente Systemy  
Informatyczne 5 283 5 654 7% 48 10 902 13 054 9 728 11 893 1 535

18 Integrated Solutions 5 529 5 425 165 441 602 85 033 102 132

19 COIG 5 906 5 421 -8% 9 80 518 94 405 55 536 60 048 12 050

20 EIP 1 589 3 669 131% 20 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

21 Netwise 1 900 2 300 21% 28 10 900 9 000 7 200 8 300 420

22 BPX 1 109 2 119 91% 9 27 367 24 360 26 300 24 360 -103

23 Atende 2 273 2 118 -7% 3 168 495 231 464 61 820 81 819 7 570

24 Britenet 1 000 2 000 100% 5 29 400 46 500 27 622 43 442 134

25 Sage 1 612 1 622 1% 13 73 504 87 216 12 655 12 732 2 218

26 Syndatis 1 474 44 2 747 3 366 2 587 3 365 139

27 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 2 142 1 289 -40% 19 25 857 30 219 7 287 6 910

28 Billennium 403 947 135% 1 56 557 83 585 49 595 74 487 3 185

29 DSR 670 788 18% 6 14 200 15 960 11 800 13 036 251

30 Comarch 6 436 773 -88% 0 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

31 ASKA 50 80 60% 84 1 800 1 795 100 95

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	OPROGRAMOWANIA	TWORZONEGO	NA	ZAMÓWIENIE	W	POLSCE	W	ROKU	2017
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 * – szacunki

Lp. Firma

Przychody z wynajmu  
pracowników (tzw. body 

leasing) (w tys. zł)

Udział  
w przychodach ze 
sprzedaży usług IT

(w %)

Przychody ze sprze-
daży produktów  

i usług IT (w tys. zł)

W tym ze  
sprzedaży usług IT  

(w tys. zł)

Zysk 
netto  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r.

1 Sii 341 108 424 713 25% 83 390 313 512 461 390 313 512 461 51 172

2 Billennium 48 800 73 500 51% 99 56 557 83 585 49 595 74 487 3 185

3 Britenet 26 000 40 000 54% 92 29 400 46 500 27 622 43 442 134

4 Qumak 23 761 30 635 29% 17 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

5 PKO BP Finat 15 638 20 789 33% 89 17 692 23 427 17 692 23 427 43 910

6 Thoriana 800 62 1 300 1 300 1

7 Cloudware Polska 198 40 -80% 0 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH Z WYNAJMU PRACOWNIKÓW W POLSCE W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody  
ze szkoleń IT

(w tys. zł)

Udział w przycho-
dach ze sprzedaży 

usług IT
(w %)

Przychody ze sprze-
daży produktów  

i usług IT (w tys. zł)

W tym ze sprze-
daży usług IT  

(w tys. zł)

Zysk netto  
(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r.

1 Altkom Akademia* 44 100 43 750 -1% 70 63 000 62 500 63 000 62 500

2
Compendium Centrum 
Edukacyjne

12 223 10 268 -16% 100 12 223 10 268 12 223 10 268

3 Comarch 7 624 8 289 9% 1 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

4 Oracle Polska 10 725 7 066 -34% 8 715 000 736 000 107 250 88 320

5 Vulcan 3 975 4 381 10% 30 40 359 47 299 11 983 14 757 5 270

6 Rekord SI 1 506 2 500 66% 41 18 128 27 540 5 926 6 170 4 916

7 Asseco Poland 2 824 2 285 -19% 0 936 800 861 235 879 773 757 018 175 600

8 Qumak 1 954 1 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

9 Transition Technologies 1 633 1 756 8% 1 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

10 Sii 665 1 378 107% 0 390 313 512 461 390 313 512 461 51 172

11 SAS Institute Polska 1 142 1 340 17% 3 140 587 139 295 49 478 47 050

12 BizTech Konsulting 823 943 15% 9 11 430 13 283 9 271 10 600 270

13 Comp 646 413 -36% 0 335 841 288 518 105 713 119 656 -4 323

14 K3System 200 300 50% 10 13 500 16 000 2 500 3 000 600

15 Ventus Communications 300 5 18 886 5 727 1 392

16 Globema 250 1 23 915 30 300 20 915 27 100 2 300

17 Innergo Systems 12 220 1733% 2 55 616 77 947 6 899 12 411 2 896

18 EIP 366 156 -57% 1 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

19 Senetic Holding 61 122 100% 2 239 861 260 108 728 6 923 2 593

20
Sente Systemy  
Informatyczne

104 92 -12% 1 10 902 13 054 9 728 11 893 1 535

21 Luxoft Poland 24 85 254% 0 289 955 391 824 289 855 391 824 9 474

22 Cloudware Polska 107 82 -23% 0 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

23 Vecto 50 80 60% 4 5 700 10 000 1 220 1 841 149

24 Software AG Polska 68 0 27 300 27 106 15 528 14 634 5 608

25
ATENA Usługi  
Informatyczne i Finansowe

48 0 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

26 Eptimo 21 24 143 455 123 410 4 89 811

27 BMS Creative 5 6 20% 2 1 291 1 356 321 340 3

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SZKOLEŃ W POLSCE W ROKU 2017
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Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

 * – szacunki

Lp. Firma

Przychody z wynajmu  
pracowników (tzw. body 

leasing) (w tys. zł)

Udział  
w przychodach ze 
sprzedaży usług IT

(w %)

Przychody ze sprze-
daży produktów  

i usług IT (w tys. zł)

W tym ze  
sprzedaży usług IT  

(w tys. zł)

Zysk 
netto  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r.

1 Sii 341 108 424 713 25% 83 390 313 512 461 390 313 512 461 51 172

2 Billennium 48 800 73 500 51% 99 56 557 83 585 49 595 74 487 3 185

3 Britenet 26 000 40 000 54% 92 29 400 46 500 27 622 43 442 134

4 Qumak 23 761 30 635 29% 17 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

5 PKO BP Finat 15 638 20 789 33% 89 17 692 23 427 17 692 23 427 43 910

6 Thoriana 800 62 1 300 1 300 1

7 Cloudware Polska 198 40 -80% 0 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH Z WYNAJMU PRACOWNIKÓW W POLSCE W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody  
ze szkoleń IT

(w tys. zł)

Udział w przycho-
dach ze sprzedaży 

usług IT
(w %)

Przychody ze sprze-
daży produktów  

i usług IT (w tys. zł)

W tym ze sprze-
daży usług IT  

(w tys. zł)

Zysk netto  
(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r.

1 Altkom Akademia* 44 100 43 750 -1% 70 63 000 62 500 63 000 62 500

2
Compendium Centrum 
Edukacyjne

12 223 10 268 -16% 100 12 223 10 268 12 223 10 268

3 Comarch 7 624 8 289 9% 1 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

4 Oracle Polska 10 725 7 066 -34% 8 715 000 736 000 107 250 88 320

5 Vulcan 3 975 4 381 10% 30 40 359 47 299 11 983 14 757 5 270

6 Rekord SI 1 506 2 500 66% 41 18 128 27 540 5 926 6 170 4 916

7 Asseco Poland 2 824 2 285 -19% 0 936 800 861 235 879 773 757 018 175 600

8 Qumak 1 954 1 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

9 Transition Technologies 1 633 1 756 8% 1 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

10 Sii 665 1 378 107% 0 390 313 512 461 390 313 512 461 51 172

11 SAS Institute Polska 1 142 1 340 17% 3 140 587 139 295 49 478 47 050

12 BizTech Konsulting 823 943 15% 9 11 430 13 283 9 271 10 600 270

13 Comp 646 413 -36% 0 335 841 288 518 105 713 119 656 -4 323

14 K3System 200 300 50% 10 13 500 16 000 2 500 3 000 600

15 Ventus Communications 300 5 18 886 5 727 1 392

16 Globema 250 1 23 915 30 300 20 915 27 100 2 300

17 Innergo Systems 12 220 1733% 2 55 616 77 947 6 899 12 411 2 896

18 EIP 366 156 -57% 1 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

19 Senetic Holding 61 122 100% 2 239 861 260 108 728 6 923 2 593

20
Sente Systemy  
Informatyczne

104 92 -12% 1 10 902 13 054 9 728 11 893 1 535

21 Luxoft Poland 24 85 254% 0 289 955 391 824 289 855 391 824 9 474

22 Cloudware Polska 107 82 -23% 0 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

23 Vecto 50 80 60% 4 5 700 10 000 1 220 1 841 149

24 Software AG Polska 68 0 27 300 27 106 15 528 14 634 5 608

25
ATENA Usługi  
Informatyczne i Finansowe

48 0 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

26 Eptimo 21 24 143 455 123 410 4 89 811

27 BMS Creative 5 6 20% 2 1 291 1 356 321 340 3

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SZKOLEŃ W POLSCE W ROKU 2017
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Cena kluczowym 
parametrem przy 
wyborze dostawcy 
data center w Polsce
Cena – a właściwie całkowity koszt posiadania usługi – to główny czynnik determinujący wybór 
dostawcy data center w Polsce. Znaczenie odgrywają również lokalizacja obiektu, nabyta 
certyfikacja oraz referencje i rekomendacje.

Z przeprowadzonego przez PMR w 2017 roku 
badania na próbie ponad 600 dużych i średnich 
firm w Polsce wynika, że zdecydowanie najważ-
niejszym czynnikiem decydującym o wyborze do-
stawcy zewnętrznego centrum danych jest cał-
kowity koszt posiadania usługi. Przedstawiciele 
70% ankietowanych przedsiębiorstw wymieniali 
koszt posiadania usługi w trzech najważniejszych 
czynnikach. Co trzecia badana firma uznała, że to 
właśnie cena jest kluczową kwestią decydującą 
o wyborze dostawcy.

Natomiast czynnikiem, który ma właściwie mar-
ginalne znaczenie podczas podejmowania decyzji 
o wyborze dostawcy data center jest – podobnie 
jak cena energii – współczynnik PUE. Jest to o tyle 
zaskakujące, że PUE wpisane w umowie najczęściej 
determinuje koszt energii dla odbiorcy. Tymczasem 
koszty energii w przypadku na przykład kolokacji 
mogą stanowić ok. 50% miesięcznego rachunku za 
usługi data center. PUE przekłada się tym samym 
wprost na finalny koszt posiadania usługi. Nie zmie-
nia to faktu, że odbiorcy po prostu nie postrzegają 
PUE w ten sposób i nie wiążą go wprost z ceną.

[ WAGA CERTYFIKACJI CENTRUM DANYCH ]
Gdyby przedsiębiorcy mieli znów wybierać ze-
wnętrznego dostawcę centrum danych, to kie-
rowaliby się podobnymi kryteriami. Okazuje się 

jednak, że znaczenie kosztów znacząco by się 
zmniejszyło, natomiast ciągle byłby to najważ-
niejszy czynnik wyboru. Istotnymi kryteriami 
pozostałyby rekomendacje, certyfikacja obiektu 
oraz jego parametry techniczne. Dla 33% przed-
siębiorstw ważne byłyby warunki SLA (Service Le-
vel Agreement).

W przypadku 60% badanych średnich i dużych 
firm stwierdzono, że posiadanie certyfika-
tu obiektu ma wpływ na wybór dostawcy ze-
wnętrznego centrum danych. W co siódmym 
przedsiębiorstwie (14%) uznano go za najważ-
niejszy parametr. Warto zauważyć, że średnie 
przedsiębiorstwa przywiązują mniejszą wagę 
do certyfikacji obiektu niż duże firmy. Dla 14% 
z nich ten czynnik ma największe znaczenie. Jak 
wynika z badania, 40% organizacji byłoby skłon-
nych zapłacić wyższą cenę za usługi data center, 
które ma certyfikat najwyższego standardu bez-
pieczeństwa.

 [ ŁĄCZNA MOC CENTRÓW DANYCH W POLSCE ]
Dane PMR pokazują, że przydział mocy dla 40 
czołowych komercyjnych CPD w Polsce w styczniu 
2018 roku wyniósł w sumie ponad 120 MW. Prze-
ciętnie było to 3,5 MW na obiekt. Największym 
przydziałem mocy w kraju, osiągającym w sumie 
26 MW, licząc wszystkie przyłącza, dysponują 
ATM i Orange. Jest to wynik rozbudowy modu-
łowej ośrodków data center tych operatorów. 
W praktyce obiekty te są rodzajem kampusów, 
gdzie poszczególne elementy całego kompleksu 
i pomieszczenia serwerowe były oddawane w róż-
nym czasie i są zdecydowanie autonomicznymi 
obiektami w ramach jednego ośrodka. Trzeba do-
dać, że maksymalna moc na jednym przyłączu 
w przypadku ATM wynosi 11 MW, a w przypadku 
Orange – 6,5 MW. 

wyniosła wartość rynku usług data center 
w roku 2017 wg PMR. Oznacza to wzrost na 
poziomie ok. 10% w porównaniu z rokiem 
2016.

1,6 mld zł 
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Czterdzieści – największych pod względem po-
wierzchni netto pod szafy stelażowe – komercyj-
nych CPD w Polsce mieści się w 9 polskich miastach: 
w Warszawie (55%), Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Katowicach, Toruniu, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku. 

Większość centrów przetwarzania danych w Polsce 
stanowią obiekty małe, o powierzchni netto poni-
żej 200 m². W styczniu 2018 roku w Polsce istniał 
tylko jeden komercyjny obiekt, którego metraż pod 
szafy przekraczał 4000 m² (ATMAN) i jeden o po-
wierzchni w przedziale 2500–4000 m² (T-Mobile).

Paweł Olszynka, 
dyrektor Działu Doradztwa i Analiz Rynku ICT, PMR

CZYNNIKI,	KTÓRE	ZADECYDOWAŁYBY	O	WYBORZE	NOWEGO	
DOSTAWCY	USŁUG	DATA	CENTER	W	POLSCE	(%),	2017	R.

 WAŻNY  NAJWAŻNIEJSZY

Wyjaśnienie: Respondenci mieli możliwość wskazania do 
trzech głównych czynników, w tym jednego najważniejszego

Źródło: PMR, 2018 r.

STRUKTURA	GEOGRAFICZNA	40	NAJWIĘKSZYCH	
KOMERCYJNYCH	CENTRÓW	PRZETWARZANIA	DANYCH	 
W	POLSCE,	STYCZEŃ	2018	R.

WPŁYW	POSIADANIA	CERTYFIKATU	TIER/RATED	OBIEKTU	NA	
WYBÓR	DOSTAWCY	USŁUG	DATA	CENTER	W	ŚREDNICH	I	DUŻYCH	
PRZEDSIĘBIORSTWACH	W	POLSCE	(%),	2017	R.

Warszawa 22

Kraków 5

Poznań 4

Katowice 2

Toruń 2

Wrocław 2

Gdańsk 1

Łódź 1

Szczecin 1

Razem 40

Źródło: PMR, 2018 r.

14%

46%

40% 35%

46%

19%

Duże firmy 
(250+ pracowników)

Średnie firmy 
(50–249 pracowników)

Źródło: PMR, 2018 r.

 Tak, to dla nas kluczowy parametr  Tak, ale jest on równie ważny jak inne czynniki 

 Nie, ważniejsze były inne czynniki

55%

Całkowity koszt posiadania usługi
23%

Bliskość geograficzna centrum danych

26%
14%

Posiadana certyfikacja obiektu

43%
14%

Referencje i rekomendacje

37%
13%

Parametry techniczne obiektu/poziom redundancji kluczowych 
elementów centrum danych

38%
11%

Gwarantowana roczna dostępność obiektu/warunki SLA

33%
9%

Rozpoznawalna marka dostawcy

24%
8%

18%

Konkurencyjna cena energii
4%

Niski współczynnik PUE

10%
3%

Rozbudowane portfolio usług/kompleksowa oferta

9%
2%

Pełne wyniki badania, strukturę rynku obejmującą  
40 największych dostawców, najnowsze dane  
i prognozy można znaleźć w tegorocznej edycji 
raportu PMR „Rynek centrów danych w Polsce 
2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 
2018-2023”.
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Cena to nie jedyny czynnik,  
który należy brać pod uwagę  

przy wyborze centrum danych

Tomasz Stępski, 
prezes zarządu Sinersio Polska sp. z o.o.

Kolokacja jest jedną z najbardziej podstawowych 
i teoretycznie tożsamych usług świadczonych przez 
różne ośrodki data center. Nie dziwi zatem fakt, że 
najważniejszym czynnikiem warunkującym wybór 
miejsca na kolokację własnej infrastruktury IT jest 
całkowity koszt tej usługi. W podstawowej usłudze 
trudno jest doszukiwać znaczących wyróżników 
w sposobie jej realizacji, co w efekcie skutkuje kon-
centracją na elementach kosztowych. Na całkowity 
koszt usługi kolokacji składają się w głównej mierze 
koszty: energii elektrycznej, wynajmu przestrzeni 
kolokacyjnej i odprowadzenia zysków ciepła gene-
rowanego przez infrastrukturę IT. Zmniejszający się 
brak zainteresowania współczynnikiem PUE wska-
zuje jednoznacznie na coraz większą świadomość, że 
wbrew pozorom PUE nie wpływa znacząco na całko-
wity koszt usługi, a jedynie wprowadza dodatkową 
zmienną, która może mieć wpływ na jej ostateczny 
koszt. Istotniejsze jest poznanie całkowitego kosztu 
nośników energii (zasilanie i odbiór zysków ciepła) 
w przeliczeniu na kWh zużywanej przez kolokowaną 
infrastrukturę IT, gdyż pozwala to w sposób bezpo-
średni planować i kontrolować koszty utrzymania 
infrastruktury IT w data center. 

Cena, rozumiana jako całkowity koszt posiadania 
usługi w data center, zupełnie inaczej jest postrze-
gana w przypadku bardziej zaawansowanych niż ko-
lokacja usług, np. IaaS (Infrastructure-as-a-Service). 
Tutaj zdecydowaną rolę odgrywają czynniki jakościo-
we. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na 
ten właśnie model usługi, który umożliwia zdjęcie 
z nich odpowiedzialności za infrastrukturę IT, po-
zwalając w całości skoncentrować się na wsparciu 
procesów biznesowych przy wykorzystaniu zainsta-
lowanego oprogramowania. W modelu IaaS, czego 
nie widać na wynikach z przeprowadzonej ankiety, 
daje się zauważyć, że mniejsze znaczenie ma cena, 
a dużo większe dostępność i jakość usługi. 

Budujące jest, że 33% ankietowanych przedsię-
biorstw wskazało na wagę warunków SLA, lecz tylko 
dla 9% był to czynnik najważniejszy. Przedsiębior-
stwa, decydując się na kolokację infrastruktury IT, 
która ma kluczowe znaczenie dla obsługi procesów 
biznesowych, niejako zapominają, jak ważne jest 
to dla ich ciągłości funkcjonowania. Oszczędność 
na kosztach kolokacji może być dość szybko zdys-
kontowana przy najbliższej przerwie w dostępie 
do usługi. Ponad 8 godzin przerwy (a tyle właśnie 
„gwarantuje” SLA na poziomie 99,9% w skali roku) 
może wyraźnie zaburzyć funkcjonowanie niejedne-
go przedsiębiorstwa i wygenerować straty przewyż-
szające oszczędności na „dobrze wynegocjowanych” 
kosztach energii i PUE. Zastanawia natomiast fakt, że 

tylko niespełna co siódmy z ankietowanych uważa, że 
referencje i rekomendacje są najważniejszym czynni-
kiem wpływającym na wybór data center. Chciałoby 
się wierzyć, że jest to wynikiem niedoszacowania ry-
zyk związanych z przerwą w dostępie do usługi data 
center, a nie ich całkowitą ignorancją.

Podobnie jest z brakiem zainteresowania przedsię-
biorców posiadanymi przez data center certyfikata-
mi. Analogicznie jak w przypadku SLA czy referencji, 
certyfikacja jest ważnym czynnikiem, ale najważ-
niejszym tylko dla stosunkowo małej grupy, w tym 
przypadku dla 14%. Może to świadczyć o braku ro-
zumienia wagi certyfikacji obiektu data center albo 
o racjonalnym podejściu przedsiębiorstw i wyjściu 
z założenia, że certyfikat nie świadczy o jakości, a po-
twierdza jedynie fakt funkcjonowania, wybudowania 
lub zaprojektowania obiektu data center zgodnie 
z wytycznymi odpowiednich norm. Znamienne jest 
to, że nie tylko w naszym kraju funkcjonują ośrodki 
data center mające certyfikację jedynie na projekt. 
Budowa i funkcjonowanie data center nie jest objęta 
tym samym certyfikatem i warto o tym pamiętać, 
analizując oferty.

Tym, którzy myślą o skorzystaniu z usług kolokacji, 
rekomendujemy, aby przeprowadzili własny audyt 
w obiektach data center. W ten sposób samodzielnie 
zweryfikują, czy obiekt spełnia te oczekiwania, na 
których najbardziej im zależy. Jeśli data center nie 
ma certyfikatu, ale zostało zbudowane i funkcjonuje 
zgodnie z przyjętymi standardami, a dodatkowo cie-
szy się wśród klientów wysoką opinią, warto rozważyć 
jego ofertę i głębiej się nad nią pochylić. Samodzielny 
audyt w data center pozwala bezpośrednio zweryfi-
kować poziom nie tylko infrastruktury krytycznej, 
lecz także realizacji procedur bezpieczeństwa i w spo-
sób pełni świadomy dokonać wyboru. Warto odwie-
dzić ośrodki certyfikowane i niecertyfikowane przed 
podjęciem decyzji, aby móc porównać, w jak różny 
sposób realizowana jest usługa, która u wszystkich 
dostawców określana jest mianem kolokacji.

Podsumowując, warto pod-
kreślić, że w biznesie – po-
dobnie jak w życiu – pienią-
dze to nie wszystko. Przy 
wyborze usług data center 
warto uwzględnić inne czyn-
niki niż tylko całkowity koszt 
usługi.
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Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
usług data center  

(np. hosting, kolokacja,  
serwery dedykowane)

(w tys. zł)

Udział 
w przycho-

dach ze 
sprzedaży 
usług IT

(w %)

Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

W tym  
ze sprzedaży  

usług IT  
(w tys. zł)

Zysk netto 
(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r.

1 Comarch 65 568 61 190 -7% 10 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

2 ATM 55 098 58 084 5% 100 55 098 58 084 55 098 58 084 27 997

3 itelligence 42 585 47 656 12% 62 72 011 82 705 67 180 76 340 2 456

4 COIG 17 206 16 903 -2% 28 80 518 94 405 55 536 60 048 12 050

5 Asseco Poland 9 889 12 315 25% 2 936 800 861 235 879 773 757 018 175 600

6 Betacom 9 509 9 806 3% 11 127 849 137 704 83 970 90 442 830

7 Infomex 4 000 7 000 75% 13 82 038 94 681 47 038 52 000 1 609

8 Netia 5 200 5 900 13% 36 12 000 18 300 12 000 16 200 -143 854

9 Transition Technologies 3 602 3 879 8% 3 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

10 Comp 9 133 3 761 -59% 3 335 841 288 518 105 713 119 656 -4 323

11 EIP 3 602 3 398 -6% 19 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

12 Integrated Solutions 1 045 1 425 165 441 602 85 033 102 132

13 S-net 942 1 029 9% 65 1 198 1 695 1 145 1 582 225

14 Netwise 360 470 31% 6 10 900 9 000 7 200 8 300 420

15
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

406 392 -3% 6 25 857 30 219 7 287 6 910

16 K3System 300 300 0% 10 13 500 16 000 2 500 3 000 600

17
ATENA Usługi Informa-
tyczne i Finansowe

508 217 -57% 0 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

18 Sinersio Polska 204 10 2 032 2 032

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY USŁUG DATA CENTER W POLSCE W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody z usług  
wdrożenia i zarządzania 

aplikacjami
(w tys. zł)

Udział 
w przycho-

dach ze 
sprzedaży 
usług IT

(w %)

Przy-
chody ze 

sprzedaży 
produktów  
i usług IT  
(w tys. zł)

Przy-
chody ze 

sprzedaży 
produktów  
i usług IT  
(w tys. zł)

W tym ze 
sprzedaży 
usług IT  

(w tys. zł)

W tym ze 
sprzedaży 
usług IT 

(w tys. zł)

Zysk netto 
(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r.
1 Asseco Poland 115 153 57 696 -50% 8 936 800 861 235 879 773 757 018 175 600

2 Diebold Nixdorf 39 752 28 913 -27% 39 96 171 75 744 87 522 73 532 10 105

3 itelligence 18 471 22 498 22% 29 72 011 82 705 67 180 76 340 2 456

4 Simple 22 931 19 494 -15% 100 34 226 44 711 22 931 19 494 3 612

5
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

31 065 18 784 -40% 27 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

6 Oracle Polska 32 175 17 664 -45% 20 715 000 736 000 107 250 88 320

7 Sage 10 037 10 098 1% 79 73 504 87 216 12 655 12 732 2 218

8 XELTO 6 000 8 000 33% 114 6 200 8 800 5 000 7 000 780

9 iPCC 6 046 6 301 4% 121 7 006 7 321 3 593 5 227 251

10 Netwise 5 600 5 200 -7% 63 10 900 9 000 7 200 8 300 420

11 COIG 3 282 4 863 48% 8 80 518 94 405 55 536 60 048 12 050

12 Cloudware Polska 1 553 3 616 133% 17 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

13 DSR 2 600 3 500 35% 27 14 200 15 960 11 800 13 036 251

14 EIP 2 982 2 223 -25% 12 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

15 Connect Distribution 200 200 0% 40 12 500 12 500 500 500

16 Vecto 100 200 100% 11 5 700 10 000 1 220 1 841 149

17
Sente Systemy  
Informatyczne

201 174 -13% 1 10 902 13 054 9 728 11 893 1 535

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY USŁUG WDROŻENIA APLIKACJI W POLSCE W ROKU 2017
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Lp. Firma

Przychody  
z usług  

cloud computing 
w roku 2016

(w tys. zł)

W tym 
SaaS

W tym 
PaaS

W tym  
IaaS

Przychody  
z usług  

cloud computing 
w roku 2017

(w tys. zł)

W tym 
SaaS

W tym 
PaaS

W tym 
IaaS

1 Comarch 152 234 102 605 5 738 43 891 155 930 104 584 9 646 41 700

2 COIG 59 054 59 054 55 836 55 836

3 itelligence 42 585 47 656 19 062 19 062 9 532

4 Infomex 30 000 16 000 10 000 4 000 31 000 17 000 10 000 4 000

5 Oracle Polska 12 870 21 197

6 Transition Technologies 11 229 11 229 20 950 20 950

7 S.E.R. Solutions Polska 17 503 17 503 17 416 17 416

8 Betacom 15 146 16 160

9 Oktawave 9 511 10 350

10 Globema 7 500

11 Senetic Holding 988 988 6 667 6 562 105

12 Vulcan 4 120 6 075

13 Cludo 4 499 4 499 5 858 5 858

14 Integrated Solutions 5 117 4 606

15 Unit4 Polska 1 416 1 416 2 387 2 387

16 Atende 2 050 69 535 1 446 1 926 902 1 024

17 Sinersio Polska 1 828 1 828

18 Soneta 1 181 1 181 1 586 1 586

19 Merinosoft 1 121

20 Netia 300 300 900 900

21 Heuthes 876 876 862 862

22
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

705 724

23 K3System 600 600 700 700

24 Syndatis 632 632

25 ENGAVE Services 520

26 Netwise 360 360 470 470

27 Red Stack Poland 120

28 Bakotech 52 52 87 87

29 Eptimo 4 4 68 68

30 Vecto 20 30

31 Ventus Communications 15 15

32 S-net 1 8

33
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

34 34 8 8

Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w polsce w roku 2017  
w podziale na saas/paas/iaas
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Lp. Firma

Przychody z usług  
cloud computing

(w tys. zł)

Udział  
w przychodach 

ze sprzedaży 
usług IT

(w %)

Przychody  
ze sprzedaży  

produktów i usług IT  
(w tys. zł)

W tym  
ze sprzedaży  

usług IT  
(w tys. zł)

Zysk 
netto  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r.

1 Comarch 152 234 155 930 2% 26 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

2 COIG 59 054 55 836 -5% 93 80 518 94 405 55 536 60 048 12 050

3 itelligence 42 585 47 656 12% 62 72 011 82 705 67 180 76 340 2 456

4 Infomex 30 000 31 000 3% 60 82 038 94 681 47 038 52 000 1 609

5 Oracle Polska 12 870 21 197 65% 24 715 000 736 000 107 250 88 320

6 Transition Technologies 11 229 20 950 87% 14 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

7 S.E.R. Solutions Polska 17 503 17 416 0% 17 258 980 280 979 90 075 100 963 10 814

8 Betacom 15 146 16 160 7% 18 127 849 137 704 83 970 90 442 830

9 Oktawave 9 511 10 350 9% 100 9 511 10 350 9 511 10 350

10 Globema 7 500 28 23 915 30 300 20 915 27 100 2 300

11 Senetic Holding 988 6 667 575% 96 239 861 260 108 728 6 923 2 593

12 Vulcan 4 120 6 075 47% 41 40 359 47 299 11 983 14 757 5 270

13 Cludo 4 499 5 858 30% 100 4 990 5 797 4 499 5 858

14 Integrated Solutions 5 117 5 425 165 441 602 85 033 102 132

15 Unit4 Polska 1 416 2 387 69% 2 101 186 116 706 89 183 103 849

16 Atende 2 050 1 926 -6% 2 168 495 231 464 61 820 81 819 7 570

17 Sinersio Polska 1 828 90 2 032 2 032

18 Soneta 1 181 1 586 34% 664 15 670 20 224 274 239 5 487

19 Merinosoft 1 121 27 4 931 4 153 4

20 Netia 300 900 200% 6 12 000 18 300 12 000 16 200 -143 854

21 Heuthes 876 862 -2% 100 10 888 9 824 876 862 1 236

22
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

705 724 3% 10 25 857 30 219 7 287 6 910

23 K3System 600 700 17% 23 13 500 16 000 2 500 3 000 600

24 Syndatis 632 19 2 747 3 366 2 587 3 365 139

25 ENGAVE Services 520 3 40 886 36 019 19 082 14 917 89

26 Netwise 360 470 31% 6 10 900 9 000 7 200 8 300 420

27 Red Stack Poland 120 39 1 589 308 228

28 Bakotech 52 87 67% 56 8 170 10 682 52 154 359

29 Eptimo 4 68 1600% 76 143 455 123 410 4 89 811

30 Vecto 20 30 50% 2 5 700 10 000 1 220 1 841 149

31 Ventus Communications 15 0 18 886 5 727 1 392

32 S-net 1 8 700% 1 1 198 1 695 1 145 1 582 225

33
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

34 8 -76% 0 25 543 24 867 16 867 14 686

FIrmy o najwIększych Przychodach ze sPrzedaży UsłUg cloUd comPUTIng w Polsce w rokU 2017 



EXECUTIVE VIEWPOINT

Za każdym środowiskiem 
chmury obliczeniowej 

stoi centrum danych

O rosnącym długu technologicznym polskich firm, potencjalnych kosztach braku świadomości 
w zakresie korzyści i zagrożeń związanych z wdrożeniem usług opartych na modelu cloud 
computing, roli chmury w kontekście konkurencji rynkowej wykorzystującej dane, a także 
o kwestii jakości centrów danych i planach rozwoju ofert mówi Marcin Zmaczyński, dyrektor 
regionalny Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.

	 Po	jakie	rozwiązania	chmurowe	sięgają	dziś	małe	
i	średnie	firmy	w	Polsce?

Polski sektor MŚP korzysta przede wszystkim z usług 
przechowywania danych. Nadal jednak są to usługi 
stosunkowo mało powszechne. W roku 2016 Komisja 
Europejska przeprowadziła badania dotyczące podejścia 
firm z sektora MŚP do wykorzystania usług chmury obli-
czeniowej i Big Data. W tym zestawieniu – w porównaniu 
ze średnią z 28 krajów UE – Polska wypadła nie najlepiej, 
znalazła się na miejscu 26. Jako firma oferująca usługi, 
których dotyczyła unijna analiza, zdecydowaliśmy się 
zweryfikować u źródła postrzeganie usług chmurowych 
przez małe i średnie firmy z Polski. Przepytaliśmy ponad 
300 firm. Nasze badania potwierdziły, że bardzo dużo 
z nich ma własne, działające lokalnie, serwery. Większość 
ankietowanych jednak woli utrzymać ten stan rzeczy.

	 Jakie	argumenty	stoją	za	decyzją	o	unikaniu	roz-
wiązań	chmurowych?

Argumentacja przedstawicieli firm, które nie decydują 
się na wykorzystanie usług chmury obliczeniowej, jest 
ciekawa, choć część argumentów wzajemnie sobie 
zaprzecza. Przykładowo, mimo że wśród najbardziej 
pozytywnych aspektów chmury najczęściej wskazy-
wano na bezpieczeństwo danych, to jednocześnie 
poczucie braku bezpieczeństwa wymieniano jako 
główny czynnik przemawiający przeciwko modelowi 
cloud computing. Obawę o bezpieczeństwo danych 
przechowywanych w chmurze deklarowało aż 63% 
ankietowanych. Wśród innych obaw wymieniano tak-
że: zależność od zewnętrznego dostawcy, przyzwy-
czajenie do lokalnych dostawców oraz wysoki koszt 
wdrożenia i korzystania z chmury. Są to argumenty 
w dużej mierze nieprawdziwe. Ogółem, jakiekolwiek 
rozwiązania oparte na modelu chmury obliczeniowej 
są wykorzystywane tylko w 27% ankietowanych firm.

	 To	naprawdę	niewiele…
Rzeczywiście. Sądzę jednak, że ta sytuacja będzie się 
zmieniać, w niektórych przypadkach w dość gwał-

towny sposób. Okazuje się bowiem, że rozwiązania 
stosowane lokalnie przez firmy MŚP bardzo często 
cechuje wysoki dług technologiczny. Wiele przedsię-
biorstw nie zdaje sobie z tego sprawy lub bagatelizuje 
ten problem, do czasu aż zapóźnienie technologiczne 
wykorzystywanych rozwiązań urasta do rangi prob-
lemu biznesowego, z którym nie bardzo wiadomo 
co zrobić. Taki problem może pojawić się choćby ze 
względu na RODO. 

	 W	jaki	sposób	usługi	oferowane	w	modelu	cloud	
computing	wpisują	się	w	potrzeby	wynikające	
z	RODO?

Chmura częściowo zdejmuje z przedsiębiorców odpo-
wiedzialność w obszarze zarządzania danymi i dzieli ją 
pomiędzy administratora danych i firmę świadczącą 
usługi chmurowe. Warto jednak pamiętać o tym, że 
unijne rozporządzenie w zakresie ochrony danych 
osobowych jest tylko pierwszym etapem, jeśli cho-
dzi o kwestie wprowadzenia regulacji prawnych pod 
kątem zarządzania danymi. Co ważne, obecnie środo-
wiska chmury obliczeniowej nie mogą funkcjonować 
w Europie, jeśli nie są zgodne z RODO. Aruba Cloud jest 
oczywiście do tych wymagań przygotowana. 

	 Dlaczego	usługi	chmurowe	są	postrzegane	jako	
potencjalne	źródło	problemów	z	bezpieczeń-
stwem?

Wiele osób, spotykając się z doniesieniami o wycie-
ku danych, zakłada, że winę ponosi dostawca usług 
zewnętrznych, w szczególności usług chmurowych. 
Prawda jest taka, że najczęstszą przyczyną utraty 
danych jest czynnik ludzki. Jest to kwestia edukacji, 
uczciwości i narzędzi, ale też bezpieczeństwa opro-
gramowania. 

Chmura często kojarzy się z czymś nienamacalnym 
i ulotnym. W przypadku chmury obliczeniowej nie jest 
to jednak prawda. Klientom powtarzamy natomiast, 
że za każdym środowiskiem chmury obliczeniowej stoi 
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centrum danych. Uważamy bowiem, że klient musi 
zawsze wiedzieć, gdzie konkretnie znajdują się jego 
dane, by móc samodzielnie ocenić, jaka jest jakość 
tego centrum danych i jaki poziom bezpieczeństwa 
ono zapewnia.

Aruba Cloud bardzo mocno stawia na zapewnia-
nie usług przetwarzania o najwyższej jakości. Na-
sze centra danych budujemy z myślą o zachowaniu 
zgodności z najwyższymi standardami, a w przy-
padku ośrodków partnerskich, na których opiera-
my niektóre z naszych usług, zawsze wybieramy 
najlepsze rozwiązania w danym kraju i szukamy 
partnerów, którzy mogą poszczycić się najlepszymi 
technologicznie rozwiązaniami. 

	 W	roku	2017	otworzyli	Państwo	centrum	danych	
we	Włoszech.	Podobno	jest	to	jeden	z	najnowo-
cześniejszych	ośrodków	przetwarzania	danych	
w	Europie…

To prawda! Jest to jednocześnie jedno z dwóch centrów 
danych w Europie, które ma pełną certyfikację ANSI 
(American National Standards Institute). Nasze cen-
trum danych uzyskało rating Tier 4. Jest to najwyższa 
ocena, jaką może uzyskać centrum danych – od mo-
mentu zaprojektowania po jego uruchomienie. Tier 4 
świadczy o tym, że nasze centrum danych w Ponte San 
Pietro to jedno z dwóch najbezpieczniejszych miejsc 
do przechowywania danych w Europie. Nasze data 
center w tym mieście to jednocześnie część większe-
go kampusu Aruba Cloud. Docelowo, w jego ramach 
ma działać kilka analogicznych centrów danych. Będą 
dysponować łączną pojemnością na komory serwero-
we rzędu 100 tys. metrów sześciennych.

	 W	zeszłym	roku	uruchomiono	też	centrum	da-
nych	Aruba	w	Polsce.	Co	można	o	nim	powie-
dzieć?	

Nasze centrum danych zlokalizowane jest w War-
szawie. Wybraliśmy jednego z najbardziej doświad-
czonych dostawców w tym zakresie. Duże znaczenie 
ma też lokalizacja, ponieważ staramy się, aby centra 
partnerskie były uruchomione w sercu biznesu dane-
go kraju. Znaczenie lokalizacji centrów danych rośnie, 
w miarę jak rozwiązaniami chmurowymi interesują się 
firmy z kolejnych sektorów gospodarki. Za pośredni-
ctwem warszawskiego centrum danych udostępnia-
my wszystkie dostępne w naszej ofercie usługi – od 
prostych serwerów wirtualnych VPS, przez chmurę 
publiczną i hybrydową, po chmurę prywatną. 

	 Czy	 to	w	 związku	 z	 potrzebą	 edukacji	 rynku	
Aruba	angażuje	się	w	wiele	inicjatyw,	mających	
na	celu	poprawę	bezpieczeństwa	usług	cloud	
computing?

Pośrednio tak. Aruba jest współzałożycielem Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Dostawców Chmury In-
ternetowej CISPE, gdzie za punkt honoru stawiamy 
kwestie bezpieczeństwa danych i tego, aby zapewnić 
je na poziomie technologicznym i prawnym. Jako do-
stawca usług chmurowych, współpracowaliśmy też 
z Komisją Europejską na etapie tworzenia zapisów 
RODO. W tego typu działania angażujemy się dlate-

go, że zależy nam na zapewnieniu ochrony zasobów 
biznesowych, które są przetwarzane przy użyciu no-
woczesnych rozwiązań i usług IT. Dane już dziś są war-
tościowym aktywem każdej firmy. To o nie – lub na ich 
podstawie – będzie się toczyła walka konkurencyjna 
w biznesie XXI wieku.

	 Skoro	mowa	o	danych,	to	w	jaki	sposób	usługi	
chmurowe	wpisują	się	w	potrzeby	biznesowe	
związane	z	ich	przetwarzaniem?

Przykładowo, chmura jest naturalnym środowiskiem 
dla narzędzi, które pozwalają szybko przetwarzać dane 
na konkretne, użyteczne informacje biznesowe. In-
nymi słowy: model chmury obliczeniowej daje moż-
liwość wdrożenia narzędzi Big Data niskim kosztem. 
Tymczasem, jak pokazują analizy unijne, Polska jest 
jeszcze daleko za wieloma krajami Europy, jeśli chodzi 
o skalę użycia rozwiązań Big Data w formie usługi. 
Biorąc pod uwagę koszty wdrożenia takich narzędzi 
lokalnie, znaczy to tyle, że sektor MŚP nie wykorzy-
stuje potencjału posiadanych danych. Liczymy, że to 
się będzie stopniowo zmieniać, bo obecna sytuacja 
nie jest dobrym prognostykiem dla takich firm i całej 
gospodarki.

	 Istotnym	obszarem	wykorzystania	chmury	na	
potrzeby	obsługi	danych	jest	backup

To prawda. Aruba Cloud oczywiście ma takie usługi. 
Backup zresztą jest często pierwszym krokiem w kie-
runku chmury. Firmy rzadko zaczynają migrację do 
środowisk chmurowych od systemów produkcyjnych. 
Bardzo często natomiast trzymają kopie zapasowe 
poza własną infrastrukturą, a stąd blisko do chmury 
obliczeniowej. Odrębną kwestią jest tworzenie śro-
dowiska Disaster Recovery na bazie chmury oblicze-
niowej. Usługa tego rodzaju pozwala na stworzenie 
lustrzanej kopii środowiska produkcyjnego. Nasza 
oferta obejmuje tego typu usługi, bazujące na roz-
wiązaniach firmy Veeam.

	 Jakie	są	plany	rozwoju	oferty	usług	Aruba	Cloud?
W kręgu naszego zainteresowania jest też kwestia 
Big Data oraz Database-as-a-Service. Uważamy, że 
będzie to naturalny kierunek ewolucji chmury. Skoro 
dane są dziś głównym bohaterem firmowego IT, to 
kluczowe będzie zapewnienie im bezpieczeństwa, ale 
też łatwego przełożenia danych na wartość bizne-
sową. Będziemy również odświeżać dotychczasową 
ofertę.

	 Aruba	należy	 też	do	organizacji	Open	Cloud	 
Foundation	–	jaki	jest	cel	tej	inicjatywy	i	Państwa	
w	niej	rola?

Open Cloud Foundation to instytucja, która powstała 
w ramach współpracy różnych podmiotów związanych 
z usługami chmurowymi. Jej celem jest zapewnienie 
użytkownikom możliwości płynnego przechodze-
nia z jednego środowiska chmury do innego. Dzięki 
temu klient może w każdej chwili przenieść całe swoje 
środowisko od jednego dostawcy do drugiego, bez 
żadnych restrykcji i problemów. Aruba Cloud w pełni 
popiera tę koncepcję. Zakładamy, że klient powinien 
mieć zawsze możliwość wyboru.
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Lp. Firma

Przychody	z	usług	doradztwa
(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	
ze	sprzedaży	
usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

W	tym	ze	sprzedaży	
usług	IT	(w	tys.	zł)

Zysk	
netto	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2017	r.

1 Deloitte* 230 000 244 000 6% 100 230 000 244 000 230 000 244 000

2 Accenture* 220 000 240 000 9% 100 220 000 240 000 220 000 240 000

3 S.E.R. Solutions Polska 90 942 100 963 11% 100 258 980 280 979 90 075 100 963 10 814

4 EY 40 280 52 500 30% 53 76 000 98 865 76 000 98 865

5 Hicron* 43 970 51 005 16% 79 56 398 64 887 50 425 64 887 1 695

6 SAS Institute Polska 48 336 45 710 -5% 97 140 587 139 295 49 478 47 050

7 BPX 28 477 26 480 -7% 109 27 367 24 360 26 300 24 360 -103

8 itelligence 10 747 13 511 26% 18 72 011 82 705 67 180 76 340 2 456

9 Oracle Polska 8 832 10 715 000 736 000 107 250 88 320

10
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

1 080 3 188 195% 5 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

11 Qumak 3 118 2 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

12 Transition Technologies 2 514 2 943 17% 2 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

13 EIP 1 659 2 558 54% 14 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

14 Netwise 2 200 2 000 -9% 24 10 900 9 000 7 200 8 300 420

15 Enxoo 387 1 372 255% 11 9 542 12 932 8 167 12 051 51

16 Rekord SI 790 900 14% 15 18 128 27 540 5 926 6 170 4 916

17 XELTO 600 800 33% 11 6 200 8 800 5 000 7 000 780

18 ENGAVE Services 654 584 -11% 4 40 886 36 019 19 082 14 917 89

19 DSR 489 532 9% 4 14 200 15 960 11 800 13 036 251

20 Thoriana 500 38 1 300 1 300 1

21 Atende 313 478 53% 1 168 495 231 464 61 820 81 819 7 570

22 Connect Distribution 300 300 0% 60 12 500 12 500 500 500

23 Britenet 200 0 29 400 46 500 27 622 43 442 134

24 BizTech Konsulting 149 159 7% 2 11 430 13 283 9 271 10 600 270

25 Cloudware Polska 58 54 -7% 0 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096

26 Sente Systemy  
Informatyczne 6 10 67% 0 10 902 13 054 9 728 11 893 1 535

27 ASKA 10 10 0% 11 1 800 1 795 100 95

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	USŁUG	DORADZTWA	IT	W	POLSCE	W	ROKU	2017

* – szacunki
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
usług	serwisowych

(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	
ze	sprzedaży	
usług	IT	(w	%)

Przychody	ze	sprze-
daży	produktów	 

i	usług	IT	(w	tys.	zł)

W	tym	ze	sprzedaży	
usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Zysk	netto	
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r. 2017	r.
1 Asseco Poland 450 439 414 457 -8% 55 936 800 861 235 879 773 757 018 175 600

2 Comarch 132 289 109 318 -17% 18 743 053 748 315 582 389 598 795 39 338

3 S.E.R. Solutions Polska 100 158 104 294 4% 103 258 980 280 979 90 075 100 963 10 814

4 Sygnity 71 805 67 843 -6% 37 355 244 261 274 225 190 182 726 -121 127

5 Atende 36 836 54 009 47% 66 168 495 231 464 61 820 81 819 7 570

6 Sii 29 482 53 575 82% 10 390 313 512 461 390 313 512 461 51 172

7 Comp 34 022 44 543 31% 37 335 841 288 518 105 713 119 656 -4 323

8 SNP Poland (d. BCC) 31 079 31 361 1% 85 95 428 101 000 37 000 7 612

9 Transition Technologies 10 607 20 129 90% 13 137 372 215 050 81 879 149 178 6 781

10 Oracle Polska 21 450 15 898 -26% 18 715 000 736 000 107 250 88 320

11 Qumak 63 395 15 431 -76% 9 424 496 258 506 314 128 180 952 -74 260

12 Software AG Polska 13 190 12 784 -3% 87 27 300 27 106 15 528 14 634 5 608

13 Rekord SI 9 965 11 050 11% 179 18 128 27 540 5 926 6 170 4 916

14 ENGAVE Services 11 560 10 266 -11% 69 40 886 36 019 19 082 14 917 89

15 EIP 6 589 9 621 46% 53 48 886 61 576 20 400 18 083 1 201

16 itelligence 7 707 8 968 16% 12 72 011 82 705 67 180 76 340 2 456

17 Diebold Nixdorf 5 278 7 997 52% 11 96 171 75 744 87 522 73 532 10 105

18 DSR 6 631 7 894 19% 61 14 200 15 960 11 800 13 036 251

19 Hicron* 12 678 7 857 -38% 12 56 398 64 887 50 425 64 887 1 695

20 Sente Systemy  
Informatyczne 5 210 7 235 39% 61 10 902 13 054 9 728 11 893 1 535

21 Infomex 7 000 7 000 0% 13 82 038 94 681 47 038 52 000 1 609

22
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

3 983 6 843 72% 10 112 084 121 943 66 046 69 090 8 057

23 Globema 6 750 25 23 915 30 300 20 915 27 100 2 300
24 Innergo Systems 3 956 6 210 57% 50 55 616 77 947 6 899 12 411 2 896

25 Cloudware Polska 2 756 5 227 90% 25 103 056 104 259 21 321 21 101 3 096
26 Ventus Communications 4 000 70 18 886 5 727 1 392
27 Wheel Systems 4 355 3 772 -13% 70 8 387 10 291 3 375 5 364 1 065
28 ITPunkt 3 000 100 70 000 3 000

29 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 3 364 2 715 -19% 39 25 857 30 219 7 287 6 910

30 Syndatis 1 260 37 2 747 3 366 2 587 3 365 139
31 Netwise 1 400 1 100 -21% 13 10 900 9 000 7 200 8 300 420

32 iPCC 960 1 020 6% 20 7 006 7 321 3 593 5 227 251

33 Sage 1 006 1 012 1% 8 73 504 87 216 12 655 12 732 2 218

34
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

837 950 14% 6 25 543 24 867 16 867 14 686

35 Britenet 400 800 100% 2 29 400 46 500 27 622 43 442 134
36 Merinosoft 789 19 4 931 4 153 4
37 K3System 500 600 20% 20 13 500 16 000 2 500 3 000 600

38 COIG 720 457 -37% 1 80 518 94 405 55 536 60 048 12 050

39 Senetic Holding 719 345 -52% 5 239 861 260 108 728 6 923 2 593

40 Enxoo 14 159 1036% 1 9 542 12 932 8 167 12 051 51

41 BMS Creative 127 146 15% 43 1 291 1 356 321 340 3

42 Xsolve 156 31 -80% 0 10 752 14 632 10 752 14 632 807

43 ASKA 20 30 50% 32 1 800 1 795 100 95

 * – szacunki

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	USŁUG	SERWISOWYCH	W	POLSCE	W	ROKU	2017
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O wyzwaniach cyfrowej transformacji w handlu i bankowości, problematyce wdrożeń 
omnichannel w polskich firmach, potrzebie zmiany sposobu modernizacji systemów 
sprzedażowych, działalności konsultingowej, a także planach rozwoju i biznesowej wartości 
progresywnych aplikacji webowych rozmawiamy z Marcinem Żuchowiczem, przewodniczącym 
Rady Nadzorczej e-point.

	 W	branży	coraz	częściej	mówi	się	o	cyfrowej	
transformacji	czy	konieczności	modernizacji	
biznesu	na	bazie	IT.	Czy	to	dobry	czas	dla	firmy	
e-point?

O cyfrowej transformacji lub pokrewnych terminach 
mówi się od 20 lat. W naszym przypadku przeło-
mem w postrzeganiu tego zjawiska było podejście 
Geoffrey’a Moore’a przedstawione w prezentacji 
The Future of Enterprise IT. Dokonał on podziału IT 
na „systems of record” – informatykę z przeszłości, 
która koncentruje się na wewnętrznych procesach 
i ich optymalizacji – oraz „systems of engagement”, 
czyli rozwiązania skoncentrowane na użytkowni-
kach końcowych i ich zaangażowaniu. Był to dla nas 
ważny moment intelektualny. Zdaliśmy sobie spra-
wę, że e-point od początku funkcjonuje w obszarze 
rozwiązań związanych z budowaniem zaangażo-
wania klienta. Jest to coś, co odróżnia nas od firm 
takich jak Asseco, Comarch i innych integratorów.

Teraz obserwujemy dynamiczny rozwój obszaru kla-
sy systems of engagement. Mamy doświadczenie 
z dwóch dekad pracy nad tego typu projektami, 
dzięki czemu możemy być zaufanym partnerem 
w cyfrowej transformacji. 

	 Oferta	e-point	jest	dziś	usystematyzowana	
inaczej	niż	kilka	lat	temu.	Dlaczego?

W pewnym momencie zrozumieliśmy, że aby sku-
tecznie dostarczać rozwiązania dla naszych klien-
tów, musimy zrozumieć ich rynek i wyzwania, z ja-
kimi się oni mierzą. Zdecydowaliśmy, że skupimy 
się na potrzebach dwóch dużych rynków: sektora 
bankowości i finansów oraz szeroko rozumianego 
e-commerce. 

W nurcie finansowym budujemy dla banków i firm 
ubezpieczeniowych portale, które wyrosły na główny 
kanał sprzedaży tych instytucji w świecie cyfrowym. 
Są to rozwiązania, które coraz częściej zaczynają 
integrować całą komunikację tych organizacji do 
świata zewnętrznego. Obecnie portal to nie tylko 
to, co widać w publicznym internecie, lecz także 

integralna część systemów bankowości interneto-
wej czy też narzędzie dla sił sprzedaży – oddziałów 
i agentów. 

Jeśli chodzi o e-commerce, to koncentrujemy się 
głównie na branży retail, dystrybutorach i produ-
centach, którzy stoją przed wyzwaniem połączenia 
klasycznej sprzedaży z modelem sprzedaży interne-
towej w spójne doświadczenie dla klienta. Szcze-
gólnie bliskie są nam projekty międzynarodowe, 
obejmujące wiele krajów. Wierzymy, że platformy 
cyfrowe to najtańszy sposób na ekspansję mię-
dzynarodową. 

	 Oferta	e-point	to	także	silny	nurt	konsultin-
gowy…

Tak, to prawda, w szczególności w nurcie  
e-commerce. Nasza rola wynika z faktu, że firmy 
produkcyjne, dystrybucyjne czy handlowe często 
nie są w stanie samodzielnie udźwignąć cyfrowej 
transformacji. Nie mają do tego kompetencji i wy-
starczająco dużych zespołów. Co więcej – skupione 
na swoim biznesie – być może nie powinny podej-
mować takich wyzwań jedynie własnymi siłami. 
W efekcie, poza technologią, dostarczamy klientom 
również wiedzę na temat doświadczenia użytkowni-
ka, procesów rozwoju oprogramowania, najlepszych 
praktyk projektowych czy niezbędnych zmian po 
stronie biznesu. Często największym wyzwaniem 
jest kwestia modelu biznesowego, czyli decyzja 
jak rozegrać uruchomienie kanałów cyfrowych, 
aby nie skanibalizować dotychczasowych kana-
łów. W przypadku firm działających w modelu B2B 
najważniejszym pytaniem jest, jak otworzyć się na 
działalność w modelu B2C, by nie zaszkodzić dobrze 
działającemu B2B. Ten wątek widzimy niemal we 
wszystkich wdrożeniach.

	 Jest	to	jednak	wątek	dość	daleki	od	technologii…
Oczywiście, ale decyzje w tym obszarze są kluczowe 
w kontekście rozwoju technologii. Przywołajmy inny 
aspekt biznesowy, który znacząco zmienia sposób, 
w jaki robi się projekty IT. Liderzy rynku e-commerce 

Wartość PWA opiera 
się przede wszystkim 
na szybkości  
i działaniu offline. 
Aplikacja interpretuje 
urządzenie, szybkość 
łącza i dostosowuje 
sposób działania 
i interfejs do tego 
urządzenia, choć 
ciągle jest to aplikacja 
webowa.  

Dwie dekady doświadczenia  
w projektach związanych z budowaniem 

zaangażowania klientów
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już dawno zmienili paradygmat rozwoju platform, 
które stanowią fundament ich biznesu. Dzisiejszy 
zakłada nieustanną ewolucję platform sprzedaży 
cyfrowej, podążanie za potrzebami klientów i poszu-
kiwanie nowych propozycji wartości biznesowej. Nie 
mamy więc do czynienia ze skończonymi projektami 
IT, a raczej z seriami eksperymentów i prób. Jest 
to nowe podejście do rozwoju systemów sprzeda-
ży i sektora e-commerce. Dla wielu tradycyjnych 
graczy jest to zmiana trudna do zrozumienia, a co 
dopiero do wdrożenia. Oznacza bowiem, że firma 
tradycyjnie skupiona na biznesie musi przynajmniej 
po części stać się producentem oprogramowania. 
Alternatywą jest znalezienie partnera, który wspól-
nie z organizacją będzie eksplorować możliwości 
biznesowe i podpowiadać najlepsze rozwiązania. 
Będąc partnerem świadczącym takie usługi, musimy 
stać się częścią procesu biznesowego klienta. 

	 Jaki	jest	zatem	wymiar	technologiczny	w	pro-
jektach	digitalizacji?

Wymiar ten dotyczy głównie wyboru odpowiednich 
narzędzi i technologii. My stawiamy na technologie 
webowe, które od lat pozostają – i pozostaną – języ-
kiem internetu. Takie technologie dominują pomi-
mo ciągłych ofensyw ze strony innych standardów, 
w ostatnich latach technologii mobilnych.
 
	 Dlaczego	zdecydowali	się	Państwo	na	rozwój	
kompetencji	w	obszarze	aplikacji	progresyw-
nych	PWA?	

Technologie webowe starają się dziś przejąć część 
wartości oferowanej przez natywne aplikacje mo-
bilne i odzyskać utracone częściowo terytorium. 
Wartość ta opiera się przede wszystkim na szybkości 
i działaniu offline. W ten obszar wpisuje się kon-
cepcja aplikacji progresywnych. Progressive Web 
Apps zakłada, że aplikacja interpretuje urządze-
nie, szybkość łącza i dostosowuje sposób działania 
i interfejs do tego urządzenia, choć ciągle jest to 
aplikacja webowa. Ponadto aplikacja taka może 
działać częściowo w trybie offline. Zaczynamy więc 
wchodzić na terytorium zarezerwowane dla aplikacji 
mobilnych. W praktyce PWA to kolejny, naturalny 
krok w rozwoju technologii webowych. O założe-
niach i zaletach technologii PWA piszemy na łamach 
nowego ebooka, który można pobrać z naszej strony 
internetowej.

	 Jakiego	rodzaju	korzyści	dla	klientów	niesie	
podejście	PWA?

Za sprawą tej technologii można skupić się na roz-
woju centralnej platformy sprzedażowej, zamiast 
tworzyć wiele dodatkowych rozwiązań opartych na 
innych technologiach. Stojąc przed koniecznością 
zmodernizowania głównej aplikacji sprzedażowej, 
warto zdecydować się na model Responsive Web 
Application (RWA) oraz właśnie PWA. Należy za-
inwestować w funkcjonalności i mobilne doświad-
czenie głównej platformy i zrewidować rolę aplikacji 
mobilnej w całym ekosystemie digital.

	 Czyli,	za	sprawą	podejścia	progresywnego,	
główna	aplikacja	sprzedażowa	może	stać	się	
bardziej	wszechstronna?

Dokładnie tak. Co więcej, staje się sercem cyfrowej 
transformacji dla firmy. Warto mieć takie jedno 
miejsce, na którym będą koncentrowały się wysił-
ki związane z cyfryzacją obsługi klienta. Pozwala to 
unikać rozproszenia pomiędzy inwestycjami w różne 
technologie i platformy. W bardzo widoczny sposób 
przekłada się to na efekty biznesowe. 

	 Z	jakich	narzędzi	korzystają	Państwo	na	po-
trzeby	realizacji	projektów	PWA?

Właśnie kończymy budowę własnego frameworku 
dla systemów e-commerce, wykorzystując rozwijaną 
przez Facebook bibliotekę React. Nasze rozwiązanie 
integrujemy z platformą SAP Commerce (dawniej 
SAP Hybris), którą wdrażamy dla naszych klientów. 
Zakładamy również, że nasz framework będzie słu-
żył m.in. do realizacji projektów modernizacji front 
-endu dla istniejącej już u klienta platformy e-com-
merce. Koncepcję PWA wspierać będzie także nasza 
nowa wersja platformy portalowej dla bankowości.

	 Jak	polskie	firmy	radzą	sobie	z	wdrażaniem	
podejścia	omnichannel?

Dość dobrze radzą sobie z zapewnieniem obsługi 
systemów sprzedaży dla użytkowników końcowych 
z poziomu dowolnych urządzeń. Natomiast gorzej 
jest z podejściem procesowym i integracją kanałów 
biznesowych. Często pozostają one niezależne lub 
niezintegrowane. 

	 Co	wyróżnia	Wasz	proces	dostarczania	projek-
tów?

Wszystkie nasze projekty tego typu zaczynają się 
od warstwy użytkownika, analizy jego doświadczeń 
i odwzorowania ścieżek klientów na poszczegól-
nych etapach procesów sprzedaży. Z tego wynika 
zakres projektu. Często rozpoczynamy od projektu 
UX przyszłego systemu, z czego wynika zakres prac. 
Alternatywnym, trudniejszym, ale dającym świetne 
rezultaty rozwiązaniem jest podejście, w którym 
to zespół projektantów UX – w relacji z zespołem 
biznesowym klienta – tworzy w trakcie projektu 
wymagania dla zespołu deweloperskiego pracu-
jącego w metodach zwinnych. Dzięki temu można 
w kilka miesięcy zbudować duży system idealnie 
odpowiadający potrzebom biznesowym.

	 Jakie	są	założenia	długofalowej	strategii	ryn-
kowej	e-point?

Chcielibyśmy wyspecjalizować się w pomocy pol-
skim firmom w ich ekspansji międzynarodowej, 
wykorzystując kanały cyfrowe. Szukamy projek-
tów, które umiędzynarodawiają naszego klienta 
i pozwalają prowadzić biznes w skali regionalnej 
lub globalnej na bazie platformy SAP, standardów 
open source i naszych technologii. Uważamy, że 
platformy cyfrowe to najtańszy sposób na globa-
lizację biznesu.

KORZYŚCI	 
DLA	UŻYTKOWNIKA:
 Działanie offline
 Niesamowita szybkość 
 Wygoda

KORZYŚCI	 
DLA	BIZNESU:
 Niezależność  
od back-endu

 Optymalizacja kosztów 
i czasu wdrożenia 

 Zwiększenie 
zaangażowania 
użytkownika  
i konwersji 

 Ułatwione aktualizacje 
i wdrożenia 
(perspektywa DevOps)

PWA:  
11 INSPIRUJĄCYCH 

PRZYKŁADÓW

POBIERZ BEZPŁATNY 
EBOOK 

„PWA W PRAKTYCE”

Pobierz: 
e-point.pl/ebook-pwa
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Przychody	ze	sprzedaży	 
oprogramowania 

(w	tys.	zł)

Udział	
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dach	ze	
sprzedaży	
produktów	
i	usług	IT
(w	%)
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ze	sprzedaży	
oprogra-
mowania	
własnego
(w	tys.	zł)

Przychody	
ze	sprzedaży	

oprogramowa-
nia	firm	trzecich	
(partnerów)
(w	tys.	zł)

Przychody	 
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT	
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 Microsoft* 1 220 000 1 350 000 11% 100 1 350 000 1 220 000 1 350 000

2 Oracle Polska 557 700 610 880 10% 83 610 880 715 000 736 000

3 APN Promise 266 402 355 617 33% 86 308 902 412 617

4 CD Projekt RED** 476 152 328 235 -31% 100 328 235 476 152 328 235

5 ABC Data 261 062 233 384 -11% 9 2 935 400 2 709 285

6 Asseco Business  
Solutions** 168 756 212 793 26% 100 168 756 212 793

7 Gog.com* 100 000 169 550 70% 100 169 550 100 000 169 550

8 Comarch 137 214 130 237 -5% 17 130 237 11 310 743 053 748 315

9 VMware* 94 000 120 000 28% 100 120 000 94 000 120 000

10 Check Point Software* 83 000 96 000 16% 100 96 000 83 000 96 000

11 CI Games** 21 792 93 740 330% 100 93 740 21 792 93 740

12 SAS Institute Polska 91 108 92 245 1% 66 92 245 140 587 139 295

13 SAP Polska 62 389 89 534 44% 20 386 989 446 849

14 Sage 73 504 87 216 19% 100 73 504 87 216

15 Euvic 60 000 86 500 44% 85 72 000 102 000

16 Adobe Systems GmBH* 79 000 86 000 9% 100 86 000 79 000 86 000

17 Integrated Solutions 51 020 77 141 51% 17 4 158 425 165 441 602

18 LiveChat Software** 53 032 76 254 44% 100 76 254 53 032 76 254

19 S.E.R. Solutions Polska 54 539 69 674 28% 25 69 674 258 980 280 979

20 Asseco Poland 90 022 67 484 -25% 8 936 800 861 235

21 Symantec Poland* 70 000 64 000 -9% 100 64 000 70 000 64 000

22 Transition Technologies 50 492 59 043 17% 27 11 372 15 383 137 372 215 050

23 Sygnity 75 983 57 932 -24% 22 355 244 261 274

24 McAfee Polska* 48 000 57 000 19% 100 57 000 48 000 57 000

25 Advatech 45 000 51 000 13% 20 215 315 249 300

26 Asseco Data Systems 27 734 42 749 54% 12 259 322 357 542

27 e-point 33 831 37 760 12% 100 37 760 33 831 37 760

28 BMC Software* 26 000 36 500 40% 100 36 500 26 000 36 500

29 Senetic Holding 41 959 36 029 -14% 14 36 620 239 861 260 108

30 Unified Factory** 24 907 33 640 35% 100 33 640 24 907 33 640

31 InsERT 27 338 33 054 21% 97 32 340 714 28 047 34 225

32 Vulcan 28 376 32 542 15% 69 32 542 40 359 47 299

33 ATENA Usługi  
Informatyczne i Finansowe 38 024 31 245 -18% 26 31 245 112 084 121 943

34 Comp 51 728 27 475 -47% 10 335 841 288 518

35 Ten Square Games** 17 355 27 032 56% 100 27 032 17 355 27 032

36 MakoLab** 20 354 26 358 29% 100 26 358 20 354 26 358

37 Simple 9 583 22 892 139% 51 22 892 3 282 34 226 44 711

38 COIG 24 666 21 098 -14% 22 19 273 1 825 80 518 94 405

39 Qumak 33 959 20 681 -39% 8 424 496 258 506

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	OPROGRAMOWANIA	W	ROKU	2017		(1/3)

 * – szacunki
** – raporty giełdowe
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FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	OPROGRAMOWANIA	W	ROKU	2017	(2/3)

Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
oprogramowania 

(w	tys.	zł)

Udział	
w	przycho-
dach	ze	
sprzedaży	
produktów	
i	usług	IT
(w	%)

Przychody	
ze	sprzedaży	
oprogra-
mowania	
własnego
(w	tys.	zł)

Przychody	
ze	sprzedaży	

oprogramowa-
nia	firm	trzecich	
(partnerów)
(w	tys.	zł)

Przychody	 
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT	
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

40 Artifex Mundi** 22 720 20 547 -10% 100 20 547 22 720 20 547

41 Rekord SI 11 392 20 000 76% 73 20 000 18 128 27 540

42 Infomex 15 000 20 000 33% 21 18 000 2 000 82 038 94 681

43 Soneta 15 278 19 655 29% 97 19 058 597 15 670 20 224

44 S&T w Polsce 13 757 19 547 42% 5 208 372 368 993

45 11 bit studios 26 151 19 151 -27% 100 26 151 19 151

46 Betacom 17 628 18 987 8% 14 1 211 15 730 127 849 137 704

47 Vivid Games** 22 753 17 749 -22% 100 17 749 22 753 17 749

48 TTS Company 17 504 17 692 1% 93 17 692 18 337 18 995

49 Cherrypick Games** 863 15 739 1724% 100 15 739 863 15 739

50 ENGAVE Services 14 153 15 500 10% 43 15 500 40 886 36 019

51 Unit4 Polska 10 820 12 633 17% 11 101 186 116 706

52 Voicetel  
Communications** 5 348 12 567 135% 100 12 567 5 348 12 567

53 Software AG Polska 11 772 12 472 6% 46 12 472 27 300 27 106

54 Bloober Team** 15 535 12 297 -21% 100 12 297 15 535 12 297

55 Connect Distribution 10 000 11 500 15% 92 12 500 12 500

56 EIP 6 012 11 449 90% 19 9 889 48 886 61 576

57 Quest Dystrybucja 14 606 11 189 -23% 80 17 237 14 062

58
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej 
w Katowicach

8 676 10 181 17% 41 9 827 25 543 24 867

59 Cloudware Polska 7 260 9 875 36% 9 21 101 103 056 104 259

60 Billennium 6 962 9 098 31% 11 7 321 150 56 557 83 585

61 Heuthes 10 012 8 962 -10% 91 8 962 10 888 9 824

62 Atende 14 310 7 883 -45% 3 168 495 231 464

63 Enigma SOI 1 087 7 790 617% 8 40 340 95 411

64 Risco Software 5 900 7 000 19% 95 7 400 5 900 7 400

65 ITPunkt 7 000 10 7 000 70 000

66 The Farm 51 Group** 6 587 6 676 1% 100 6 676 6 587 6 676

67 NTT System 12 133 5 406 -55% 1 577 485 461 068

68 Insoft 4 826 5 174 7% 100 4 826 5 174

69 Eptimo 10 402 4 642 -55% 4 4 642 143 455 123 410

70 Creativeforge Games** 2 487 4 430 78% 100 4 430 2 487 4 430

71 Bakotech 2 968 4 202 42% 39 4 202 8 170 10 682

72 Wheel Systems 4 356 3 772 -13% 37 9 136 8 387 10 291

73 Controlling Systems 3 672 97 3 672 3 790

74 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 3 078 3 635 18% 12 668 450 25 857 30 219

75 itelligence 4 756 3 569 -25% 4 72 011 82 705

76 Acrebit** 3 193 3 417 7% 100 3 417 3 193 3 417

77 Globema 3 000 3 200 7% 11 2 200 1 000 23 915 30 300
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78 Forever Entertainment** 1 270 3 094 144% 100 1 270 3 094

79 Britenet 1 821 3 080 69% 7 29 400 46 500

80 LSI Software 3 357 3 052 -9% 12 20 738 25 011

81 DSR 2 865 2 848 -1% 18 800 2 048 14 200 15 960

82 Kotrak 2 458 2 708 10% 14 17 511 19 608

83 InteliWise** 1 671 2 450 47% 100 2 450 1 671 2 450

84 Diebold Nixdorf 8 649 2 212 -74% 3 96 171 75 744

85 BPX 1 109 2 119 91% 9 27 367 24 360

86 BizTech Konsulting 1 692 2 045 21% 15 11 430 13 283

87 K3System 1 500 2 000 33% 13 13 500 16 000

88 XELTO 1 200 1 800 50% 20 600 1 200 6 200 8 800

89 Pilab** 1 747 1 710 -2% 100 1 710 1 747 1 710

90 Ventus Communications 1 696 9 18 886

91 DataConsult 1 103 1 612 46% 30 4 997 5 399

92 Atende Software 3 414 1 581 -54% 8 1 581 21 463 20 089

93 Jujubee** 664 1 499 126% 100 1 499 664 1 499

94 Red Stack Poland 1 281 81 1 589

95 Ultimate Games** 113 1 261 1016% 100 1 261 113 1 261

96 2Intellect.com** 1 438 1 209 -16% 100 1 209 1 438 1 209

97 ALTAB 1 688 1 103 -35% 17 135 968 6 329 6 455

98 BMS Creative 970 1 016 5% 75 1 016 1 1 291 1 356

99 Qubic Games** 808 1 014 25% 100 1 014 808 1 014

100 Sente Systemy  
Informatyczne 1 127 966 -14% 7 10 902 13 054

101 Enxoo 1 375 881 -36% 7 677 205 9 542 12 932

102 Macro Games** 4 949 871 -82% 100 871 4 949 871

103 Todis Consulting 853 18 4 320 4 711

104 Netwise 3 700 700 -81% 8 200 10 900 9 000

105 Stanusch  
Technologies** 2 049 573 -72% 100 573 2 049 573

106 Innergo Systems 161 554 244% 1 554 55 616 77 947

107 Fat Dog Games** 807 516 -36% 100 516 807 516

108 JMK Computerate 274 455 66% 87 522 346 522

109 Vecto 120 341 184% 3 5 700 10 000

110 Sagra Technology 296 0% 2 16 365

111 iPCC 538 293 -46% 4 293 7 006 7 321

112 ASKA 100 100 0% 6 70 60 1 800 1 795

113 Bilot 100 3 3 200

114 Merinosoft 95 2 92 3 4 931

115 Huckleberry Games** 132 79 -40% 100 79 132 79

116 Syndatis 160 30 -81% 1 3 366 2 747 3 366

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	OPROGRAMOWANIA	W	ROKU	2017	(3/3)

** – raporty giełdowe
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2018 ogłosiliśmy 
rokiem w chmurze

Z Bożeną Leśniewską, wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska, rozmawiamy  
o rozwoju oferty usług związanych z cyberbezpieczeństwem; nowych usługach dla biznesu, w tym  
w oparciu o budowaną sieć 5G; usługach chmury publicznej oferowanych na bazie trzech centrów danych 
Orange w Polsce; a także Flexible Engine – katalogu rozwiązań IT dostępnych w modelu usługowym.

	 Od	wielu	lat	Orange	Polska	stawia	na	rozwój	
usług	z	zakresu	cyberbezpieczeństwa.	Jak	wy-
gląda	dzisiaj	oferta	tego	rodzaju	usług?

Coraz bardziej rośnie świadomość zagrożeń związa-
nych z cyberprzestępczością. Niestety, aż 44% pol-
skich przedsiębiorstw poniosło straty finansowe na 
skutek wycieku danych. Z drugiej strony, zaledwie 9% 
firm zarządza tym obszarem. W Orange Polska dba-
my o bezpieczeństwo klientów i oferujemy im wiele 
rozwiązań. Przykładem może być Cybertarcza, która 
blokuje złośliwe programy już na poziomie sieci, ale 
także produkty, które zapewniają bezpieczeństwo 
na poziomie aplikacji użytkownika. W Orange Polska 
mamy również własny, specjalistyczny ośrodek CERT, 
w którym nasi eksperci na bieżąco monitorują zagro-
żenia. Jest on odpowiedzialny za bezpieczeństwo użyt-
kowników korzystających z naszej sieci. Na doświad-
czeniach zespołu CERT opiera się też oferta naszej 
spółki Integrated Solutions, w której można znaleźć 
ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, atakami 
DDoS, a także kompleksowy audyt bezpieczeństwa IT.

	 Czy	widzicie	zmianę	podejścia	klientów	do	cy-
berbezpieczeństwa?	

Firmy coraz częściej chcą dbać o bezpieczeństwo, wi-
dzą, że jest to ważne. Dlatego poza systemami oraz 
infrastrukturą, coraz częściej decydują się iść o krok 
dalej i korzystają z audytu, przygotowania polityki 
bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników. Obec-
nie cyberprzestępcy korzystają z coraz bardziej za-
awansowanych narzędzi, dlatego w wielu przypadkach 
standardowe rozwiązania nie są skuteczne. Warto 
pamiętać, że nawet najlepsze systemy nie zapewnią 
ochrony, jeśli nie zadbamy o edukację pracowników. 

	 W	 jakim	 kierunku	 rozwija	 się	 oferta	 usług	 
Orange	dla	biznesu?	

Naszą ambicją jest tworzenie rozwiązań, które zapew-
nią klientom przewagę na rynku. Wyraźne są tutaj 
pewne trendy. Jednym z nich jest przenoszenie danych 
i systemów do chmury. W ciągu 5 lat aplikacje cloud 
computing będą generować 92% ruchu w polskiej sie-
ci mobilnej. Z kolei rosnąca ilość danych tworzy nowe 
wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wspól-
nym mianownikiem naszej oferty jest zapewnienie 

szybkiej i niezawodnej łączności. Dlatego Orange  
Polska do 2020 roku zainwestuje ponad 4 mld zł w bu-
dowę infrastruktury światłowodowej, dzięki której 
dotrzemy do 40% firm w Polsce. Światłowód będzie 
również podstawą do rozwoju i budowania sieci 5G.

	 Jakie	są	plany	Orange	Polska	związane	z	5G?
W marcu 2018 roku uruchomiliśmy Program 5G 
Orange Polska. Zakłada on przeprowadzenie 
pierwszych testów sieci mobilnej już w roku 2019, 
a pierwsze usługi oparte na 5G chcemy zaoferować 
w latach 2020–2021. Najpierw stworzymy ekosy-
stem biznesowy, który pozwoli wdrażać 5G. Rozbu-
dowa sieci światłowodowej ma kluczowe znaczenie 
w realizacji programu. W przyszłości łącza świat-
łowodowe mogą posłużyć do tworzenia nowych 
punktów dostępu do sieci 5G.

	 Na	świecie	funkcjonuje	Orange	Public	Cloud,	
która	jest	częścią	oferty	Orange	Business	Ser-
vices.	Czy	tego	typu	usługi	są	dostępne	w	Polsce?	

Tak, 2018 ogłosiliśmy rokiem chmury. Orange, jako 
największy dostawca usług telekomunikacyjnych 
w Polsce, dysponuje trzema ośrodkami Data Center 
o łącznej powierzchni 4000 m2. Dzięki temu oferu-
jemy klientom szeroki wachlarz bezpiecznych usług 
chmurowych. Rynek usług cloud computing jest naj-
bardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem ICT 
i zamierzamy być tu aktywnym graczem.

	 Czym	 jest	Flexible	Engine,	który	znajduje	się	
w	ofercie	Orange	Polska?	

Flexible Engine to bogaty katalog rozwiązań IT świad-
czonych w modelu chmury publicznej Grupy Orange. 
W zakresie oferty jest wiele rozwiązań: od serwerów 
wypożyczanych firmom na krótki czas i dewelope-
rów aplikacji, po środowisko Big Data dla najbardziej 
wymagających klientów. Jego główną zaletą jest ela-
styczność, łatwość wdrożenia i szybkość wprowadza-
nia zmian, a przy tym zapewnia wysoką efektywność 
kosztową. Ofertę stworzono w odpowiedzi na rosnące 
potrzeby klientów biznesowych, którzy oczekują bo-
gatego katalogu funkcjonalności chmury w bezpiecz-
nym środowisku gwarantowanym przez zaufanego 
partnera.

W ciągu 5 lat aplikacje 
cloud computing będą 
generować 92% ruchu 
w polskiej sieci mobilnej. 
Z kolei rosnąca ilość 
danych tworzy nowe 
wyzwania w obszarze 
cyberbezpieczeństwa. 
Wspólnym 
mianownikiem naszej 
oferty jest zapewnienie 
szybkiej i niezawodnej 
łączności. Dlatego 
Orange Polska do 2020 
roku zainwestuje ponad 
4 mld zł w budowę 
infrastruktury 
światłowodowej, dzięki 
której dotrzemy do 
40% firm w Polsce. 
Światłowód będzie 
również podstawą do 
rozwoju i budowania 
sieci 5G.
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Polska branża 
gier: o wielki  
rynek walczy 
kilkaset firm
Rynek gier wideo istnieje już od dobrych kilku dekad, ale Polacy mogli na niego wejść 
stosunkowo niedawno. Najpierw blokadę stanowił ustrój, potem opóźnienia technologiczne 
i niedobór środków. Zaczęło się to zmieniać wraz z nowym wiekiem, a obecna dekada pokazuje, 
że Polacy mogą się stać europejskim liderem branży gier. Najpierw trzeba będzie jednak 
rozwiązać kilka problemów…

Media i analitycy zajmujący się rynkiem gier wideo 
od kilku lat donoszą, że branża ta stała się równa 
segmentowi filmowemu: zarówno pod względem 
budżetów, przychodów i ogólnej wartości, jak i po-
pularności. Nie brakuje wyliczeń, z których wynika, 

że dziesiąta muza to starcie już przegrywa. Ale do 
takich wniosków należy podchodzić ostrożnie: wy-
ciągane są nierzadko na podstawie wybiórczych 
danych. Nie zmienia to faktu, że przemysł gier stał 
się istotnym elementem globalnej gospodarki.

Według firmy badawczej Newzoo, wartość globalne-
go rynku gier w roku 2017 wyniosła ok. 109 mld USD 
– jest to wynik porównywalny z PKB Ukrainy. Może 
on robić wrażenie, choć istotniejsze jest tempo 
wzrostu oraz prognozy. W roku 2020 rynek gier 
powinien być już wart blisko 130 mld USD. Co cie-
kawe, prawie 50% przywołanej wartości przypada 
obecnie na region Azji i Pacyfiku. Jeszcze niedawno 
to Ameryka Północna była liderem zestawienia, ale 
szybko rosnąca klasa średnia w Chinach poważnie 
namieszała w wielu statystykach – także tych do-
tyczących sektora rozrywkowego. Jak na tym tle 
prezentuje się Polska?

Polska branża gier to nie 10-15 firm notowanych 
na giełdzie. Z raportu pt. Kondycja Polskiej Branży 
Gier’17 dowiadujemy się, że w połowie 2017 roku 
ich liczbę szacowano na ponad 330. Jednocześnie 
dodawano, że studiów może być nawet powyżej 
400. Jednak zdecydowana większość z nich to małe 
i mikroprzedsiębiorstwa. Prawie 66% firm zatrudnia na 
umowę o pracę mniej niż 5 pracowników. Naprawdę 
dużych podmiotów angażujących powyżej 100 osób jest 
niewiele.
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Wartość rodzimego rynku gier wyceniana jest na 
1,85 mld zł, co daje Polakom miejsce w trzeciej 
dziesiątce globalnego zestawienia. Odpowiada to 
pozycji całej polskiej gospodarki, choć przewidu-
je się wzrost tej wartości. Jeszcze w tej dekadzie 
miałaby ona przekroczyć 2 mld zł. Staje się jasne, 
że nasz kraj nie jest i nie będzie należał do świato-
wej czołówki, gdy mowa o sprzedaży gier własnym 
obywatelom. Populacja jest po prostu zbyt mała 
w zestawieniu z chińską, japońską, amerykańską 
czy niemiecką. Dla naszych firm oznacza to jedno 
– należy nastawiać się na eksport.

[ SPRZEDAŻ SKIEROWANA  
NA GLOBALNY RYNEK ]
Polacy zdają sobie sprawę z tego, że aby zarabiać 
w tej branży, należy działać globalnie. Nowym 
dowodem potwierdzającym prawdziwość tej tezy 
jest prezentacja pierwszego oficjalnego zwiastuna 
gry Cyberpunk 2077. Firma CD Projekt RED doko-
nała tego na największych targach branżowych 
E3 w Los Angeles. W ten sposób tytuł przebił się 
do mediów na całym świecie. Wystarczyły dwie 
doby, aby zwiastun obejrzało 5 mln osób. W tym 
przypadku działania wynikają z bogatego do-
świadczenia biznesowego. Kilka miesięcy temu 
Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu CD Projekt 
RED ds. finansowych, poinformował, że sprzedaż 
gier z serii Wiedźmin na koniec poprzedniego roku 
przekroczyła 33 mln egzemplarzy. Choć polscy 
klienci odpowiadają za niewielką część tego wy-
niku. W 2017 roku 54% sprzedaży CD Projekt RED 
realizowane było do odbiorców w USA, a 24% do 
odbiorców z krajów Unii Europejskiej.

Nie jest to przypadek odosobniony. Notowana 
na giełdzie spółka CI Games – twórca gry Sniper: 
Ghost Warrior 3, która osiągnęła satysfakcjonujące 
wyniki mimo chłodnych recenzji – poinformowa-
ła, że aż 97% przychodów pochodzi spoza Polski. 
Z kolei dla 11 bit studios ważnym wydarzeniem 
było podjęcie współpracy z chińską korporacją 
Tencent, która miała pomóc promować This War 
of Mine w Państwie Środka. Doszło do tego w roku 
2016. Już wtedy studio przekonywało, że Chiny 
były dla niego drugim najważniejszym rynkiem 
pod względem generowanych przychodów, pierw-
szym było USA.

Natomiast studio T-Bull zakomunikowało na po-
czątku czerwca, że jego najpopularniejsza gra, 
Moto Rider GO, po aktualizacji wciąż cieszy się du-
żym zainteresowaniem. W ciągu dwóch tygodni 
tytuł pobrano 5 mln razy. Za tą liczbą i związany-
mi z nią przychodami nie stoją jednak polscy od-
biorcy, lecz gracze z Indii, Brazylii, USA, Indonezji, 
Meksyku czy Rosji. Niektórzy twórcy gier mówią 
wprost, że na rodzimym rynku skupiają się przede 

wszystkim ze względów sentymentalnych. Jeśli 
ktoś chce w branży gier zarabiać, musi działać na 
większą skalę.

[ NA POLSKIM RYNKU GIER MOŻE DZIAŁAĆ JUŻ 
NAWET 400 FIRM ]
Gdy mowa o polskiej branży gier, zazwyczaj wy-
mienia się kilka firm i ich największe hity. Obok 
dwóch gigantów, czyli CD Projekt RED i Techland  
– które na topowe produkty są w stanie przezna-
czyć dziesiątki milionów dolarów (Wiedźmin 3: 
Dziki Gon znajdziemy na krótkiej liście najdroż-
szych tytułów w historii) – pojawiają się CI Games,  
11 bit studios, T-Bull, Artifex Mundi, Vivid Games 
czy PlayWay. Prócz wrocławskiego Techlandu 
wszystkie notowane są na warszawskiej giełdzie. 
I wprowadzają tam niemałe zamieszanie. Kapita-
lizacja CD Projekt RED na początku czerwca prze-
kroczyła 15 mld zł. Jeszcze w I kwartale 2018 roku 
GPW poinformowała, że firma ta zastąpi Asseco 
Poland w indeksie WIG20.

Zdecydowana większość notowanych na stołecz-
nym parkiecie spółek tworzących gry radzi sobie 
na nim dobrze. Dlatego bardzo głośno zrobiło się 
o dużych spadkach kursu CI Games po premie-
rze Sniper: Ghost Warrior 3. Dla firmy, inwestorów 
i całej branży mógł to być zimny prysznic, stało się 
jasne, że dobra passa może się szybko skończyć. 
Nie wiązało się to jednak z szerszym kryzysem. 
Kolejne firmy myślą o wejściu na GPW. W połowie 
czerwca na rynku NewConnect zadebiutuje Ulti-
mate Games. Od dawna mówi się także o oddziel-
nym indeksie dla producentów gier, ale na razie 
brakuje konkretnych decyzji.

Warto mieć przy tym na uwadze, że polska branża 
gier to nie 10–15 firm notowanych na giełdzie. 
Z raportu pt. Kondycja Polskiej Branży Gier’17 do-
wiadujemy się, iż w połowie 2017 roku ich liczbę 
szacowano na ponad 330. Jednocześnie dodawa-
no, że studiów może być nawet powyżej 400. Ale 
zdecydowana większość z nich to małe i mikro-
przedsiębiorstwa. Prawie 66% firm zatrudnia na 
umowę o pracę mniej niż 5 pracowników. Napraw-
dę dużych podmiotów angażujących powyżej 100 
osób jest niewiele.

Gry niezależne – w tym niskobudżetowe – również 
mogą odnieść sukces, także komercyjny. Najlep-
szym przykładem z ostatnich lat pozostaje This 
War of Mine. Wydana w 2014 roku gra kosztowa-
ła studio 2 mln zł, ale do końca 2017 roku przy-
niosła 70 mln zł zysku. Wielkim hitem okazał się 
minimalistyczny FPS SUPERHOT, który tworzono 
m.in. przy wykorzystaniu środków z crowdfun-
dingu. Bardzo dobre recenzje – przekładające się 
na solidne wyniki sprzedaży – otrzymały tytuły  

to wielkość przychodów 
polskich producentów 
gier, przede wszystkim 
spółek giełdowych, 
których dane finansowe 
podajemy w raporcie ITwiz 
Best 100. Prawie połowa 
to przychody firmy CD 
Projekt RED. Wielkość 
ta spadła o 4%, głównie 
za sprawą oczekiwania 
na premierę nowej gry 
producenta Wiedźmina  
– Cyberpunk 2077. W roku 
2015, kiedy premierę miała 
nowa część Wiedźmina, 
sam CD Projekt RED miał 
przychód powyżej  
700 mln zł.

738 mln zł 

to – według firmy 
badawczej Newzoo  
– wartość polskiego rynku 
gier, co daje Polakom 
miejsce w trzeciej 
dziesiątce globalnego 
zestawienia. Natomiast 
wartość globalnego rynku 
gier w roku 2017 wyniosła 
prawie 109 mld USD – jest 
to wynik porównywalny 
z PKB Ukrainy.

1,85 mld zł 
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The Vanishing of Ethan Carter oraz Layers of Fear. 
Tymi projektami Polacy udowodnili, że można 
stworzyć świetne gry bez wysokich budżetów i da 
się na tym zarobić miliony.

[ BRANŻA GIER TEŻ MA PROBLEMY ]
Wyniki ankiety Polish GameDev 2017 przeprowa-
dzonej wśród studiów tworzących gry wskazują na 
kilka ważnych barier rozwojowych tego segmentu 
rynku. Najczęściej podkreślanym utrudnieniem jest 
biurokracja, ale niewiele mniej uwagi zwraca się na 
brak wykwalifikowanych pracowników i kwestie 
podatkowe. Wynika z tego, że sporo do zrobienia 
mają władze, jeśli zależy im na wspieraniu bran-
ży. Deklaracje tego typu składali politycy partii 
rządzącej i opozycji. Należy przy tym wspomnieć, 
że pod koniec 2017 roku Narodowe Centrum Ba-
dania i Rozwoju przyznało dofinansowania w ra-
mach konkursu GameINN (Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 2014–2020). W pierwszej puli 
do producentów gier i oprogramowania ma trafić  
90 mln zł. Łączny budżet GameINN to aż 0,5 mld zł.

Twórcy na początku nie oczekują jednak wspar-
cia finansowego, a systemowego. Dotyczy to  
m.in. współpracy w trójkącie państwo-nauka-bi-
znes. Chodzi np. o poprawę oferty edukacyjnej, 
tworzenie na uczelniach kierunków, które dadzą 
przedsiębiorstwom tak potrzebnych specjalistów. 
W gronie tych ostatnich wymienia się oczywiście 
programistów, których deficyt uderza w całą pol-
ską (i globalną) branżę IT, lecz również artystów, 
designerów, kierowników produkcji czy autorów 
scenariuszy. Z ankiety Polish GameDev 2017 jasno 
wynika, że prawie 80% firm z tej branży zamierza 
zatrudnić nowych pracowników w ciągu roku. Kwe-
stią otwartą pozostaje, gdzie ich znajdą.

Pozytywnym zjawiskiem jest z pewnością „odcza-
rowywanie” gier – zarówno w gronie elit, jak i u ma-
sowego odbiorcy. Na początku 2017 roku Paszport 
POLITYKI otrzymał Michał Staniszewski, które-
go Studio Plastic w 2016 roku wydało grę Bound.  Maciej Sikorski

Główna gala XI Festiwalu Muzyki Filmowej poświę-
cona była muzyce w grach. Należy wspomnieć, że 
ścieżka dźwiękowa gry Wiedźmin 3: Dziki Gon robiła 
na odbiorcach nie mniejsze wrażenie, niż sama 
rozgrywka. Udało się jej przebić m.in. na scenę 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dla wielu 
osób stało się także jasne, że gry to po prostu 
wielki biznes.

[ E-SPORT I GRY MOBILNE,  
CZYLI THE NEXT BIG THING ]
Wrażenie na odbiorcach, nie tylko tych dobrze 
zorientowanych w temacie, robią budżety wiel-
kich tytułów, generowane przez nie zyski, ale też 
dynamiczny rozwój e-sportu. Wartość tego rynku 
w tym roku przekroczyła 900 mln USD, a liczbę wi-
dzów ocenia się już na 380 mln. Upadł przy tym mit 
zawodowego grania wyłącznie o puchar i kibiców 
wywodzących się jedynie z przedziału wiekowego 
do lat 16. Aleksander Szlachetko, pełniący funkcję 
dyrektora zarządzającego ESL w Polsce, zwraca 
uwagę, że imprezy e-sportowe tłumnie odwiedza-
ją fani powyżej 20. i 30. roku życia. Stanowią oni 
atrakcyjną grupę potencjalnych klientów dla coraz 
większej grupy firm – nie tylko technologicznych, 
lecz także modowych czy motoryzacyjnych. Pod-
czas tegorocznej odsłony Intel Extreme Masters 
w katowickim Spodku, Mercedes prezentował pre-
mierowo pojazdy klasy A. To reklama dla marki, 
ale też element uwierzytelniający e-sport i cały 
biznes gier.

Polacy angażują się w rozwój sceny e-sportowej 
– zarówno od strony organizacyjnej, jak i czysto 
sportowej. Wystarczy wspomnieć, że coraz więcej 
polskich szkół tworzy klasy o profilu e-sportowym. 
Pojawiają się również kolejne drużyny, którym nie 
brakuje sponsorów. Polska jest dziś jednym z naj-
ważniejszych rynków e-sportu, obok Niemiec, 
Hiszpanii i Szwecji.

Równie istotne z biznesowego punktu widzenia 
może się okazać zaangażowanie naszych dewe-
loperów w rozwój rynku gier mobilnych. Już teraz 
odpowiadają one za ponad 40% wartości całego 
rynku gier. W kolejnych latach powinny odgrywać 
jeszcze ważniejszą rolę, głównie za sprawą wielkiej 
popularności tej formy rozrywki w Azji, zwłasz-
cza w Chinach. Według prognoz, chiński rynek 
gier mobilnych w roku 2020 będzie wart ponad  
21 mld USD. To ważna informacja także dla na-
szych firm, nie tylko tych największych. Dobrą grę 
mobilną, która stanie się hitem, może stworzyć na-
wet jednoosobowe studio. Czy możliwy jest sukces 
na miarę Angry Birds studia Rovio? Na pewno jest 
on w zasięgu Polaków.

Wyniki ankiety Polish GameDev 2017 przeprowadzonej 
wśród studiów tworzących gry wskazują na kilka ważnych 
barier rozwojowych tego segmentu rynku. Najczęściej 
podkreślanym utrudnieniem jest biurokracja, ale niewiele 
mniej uwagi zwraca się na brak wykwalifikowanych 
pracowników i kwestie podatkowe. Wynika z tego, 
że sporo do zrobienia mają władze, jeśli zależy im na 
wspieraniu branży. Należy przy tym wspomnieć, że pod 
koniec 2017 roku Narodowe Centrum Badania i Rozwoju 
przyznało dofinansowania w ramach programu GameINN, 
który ma budżet 0,5 mld zł.

to roczne obroty 
z e-sportu w Polsce. 
W naszym kraju jest 
1086 zawodników i aż 
2,8 mln fanów e-sportu. 
W ubiegłym roku polscy 
e-sportowcy zarobili 
ponad 23 mln zł.  
Polska jest jednym 
z najważniejszych 
rynków dla sportów 
elektronicznych, obok 
Niemiec, Hiszpanii 
i Szwecji.

2,5 mld zł  
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Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
aplikacji mobilnych

(w tys. zł)

Udział w przycho-
dach ze sprzedaży 

produktów i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1 Comarch 18 437 18 314 -1% 2 743 053 748 315

2 Transition Technologies 3 658 12 479 241% 6 137 372 215 050

3 ENGAVE Services 3 003 8 40 886 36 019

4 Infomex 3 000 3 000 0% 3 82 038 94 681

5 Soneta 1 583 2 843 80% 14 15 670 20 224

6 Examobile** 526 426 -19% 100 526 426

7 Billennium 260 380 46% 0 56 557 83 585

8
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

243 300 23% 1 25 857 30 219

9 Atende Software 49 154 214% 1 21 463 20 089

10 Merinosoft 40 1 4 931

11 ASKA 20 30 50% 2 1 800 1 795

12 BMS Creative 5 6 20% 0 1 291 1 356

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY APLIKACJI MOBILNYCH W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
gier komputerowych

(w tys. zł)

Przychody ze  
sprzedaży produktów 

i usług IT (w tys. zł)

Zysk netto  
(w tys. zł)

Zysk brutto  
(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2017 r. 2017 r. 2017 r.

1 CD Projekt RED** 476 152 328 235 -31% 328 235 184 613 229 344

2 Gog.com* 133 503 169 550 27% 169 550

3 CI Games** 21 792 93 740 330% 93 740 6 477 11 898

4 Ten Square Games** 17 355 27 032 56% 27 032 8 412 10 233

5 Artifex Mundi** 22 720 20 547 -10% 20 547 -4 518

6 11 bit studios 27 015 19 186 -29% 19 151 3 417 4 389

7 Vivid Games** 22 753 17 749 -22% 17 749 -5 878 -7 513

8 Cherrypick Games** 863 15 739 1724% 15 739 4 320 5 076

9 T-Bull** 13 596 14 269 5% 14 269 5 108 5 829

10 Bloober Team** 15 535 12 297 -21% 12 297 -1 887 -2 318

11 The Farm 51 Group** 6 587 6 676 1% 6 676 -4 794 -4 794

12 Creativeforge Games** 2 487 4 430 78% 4 430 -2 249 -2 249

13 Forever Entertainment** 1 270 3 094 144% 3 094 -1 293 -1 277

14 Jujubee** 664 1 499 126% 1 499 -108 -125

15 Ultimate Games** 113 1 261 1016% 1 261 402 445

16 Qubic Games** 808 1 014 25% 1 014 211 281

17 Macro Games** 4 949 871 -82% 871 -8 255 -8 255

18 Fat Dog Games** 807 516 -36% 516 -719 -758

19 Huckleberry Games** 132 79 -40% 79 -563 -563

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY GIER KOMPUTEROWYCH W ROKU 2017

** – raporty giełdowe
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
oprogramowania	własnego

(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	ze	
sprzedaży	produk-

tów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Microsoft* 1 220 000 1 350 000 11% 100 1 220 000 1 350 000

2 Oracle Polska 557 700 610 880 10% 83 715 000 736 000

3 CD Projekt RED** 476 152 328 235 -31% 100 476 152 328 235

4 Asseco Business  
Solutions** 154 544 200 793 30% 94 168 756 212 793

5 Comarch 137 214 130 237 -5% 17 743 053 748 315

6 VMware* 94 000 120 000 28% 100 94 000 120 000

7 Check Point Software* 83 000 96 000  100 83 000 96 000

8 CI Games** 21 792 93 740 330% 100 21 792 93 740

9 SAS Institute Polska 91 108 92 245 1% 66 140 587 139 295

10 SAP Polska 62 389 89 534 44% 20 386 989 446 849

11 Sage 73 504 87 216 19% 100 73 504 87 216

12 Adobe Systems GmBH* 79 000 86 000 9% 100 79 000 86 000

13 LiveChat Software** 53 032 76 254 44% 100 53 032 76 254

14 S.E.R. Solutions Polska 54 539 69 674 28% 25 258 980 280 979

15 Symantec Poland* 70 000 64 000 -9% 100 70 000 64 000

16 McAfee Polska* 48 000 57 000 19% 100 48 000 57 000

17 e-point 33 831 37 760 12% 100 33 831 37 760

18 BMC Software* 26 000 36 500 40% 100 26 000 36 500

19 Unified Factory** 24 907 33 640 35% 100 24 907 33 640

20 Vulcan 28 376 32 542 15% 69 40 359 47 299

21 InsERT 27 004 32 340 20% 94 28 047 34 225

22
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

38 856 31 245 -20% 26 112 084 121 943

23 Ten Square Games** 17 355 27 032 56% 100 17 355 27 032

24 MakoLab** 20 354 26 358 29% 100 20 354 26 358

25 Simple 9 583 22 892 139% 51 34 226 44 711

26 Artifex Mundi** 22 720 20 547 -10% 100 22 720 20 547

27 Rekord SI 11 392 20 000 76% 73 18 128 27 540

28 COIG 20 828 19 273 -7% 20 80 518 94 405

29 11 bit studios 26 151 19 151 -27% 100 26 151 19 151

30 Soneta 14 935 19 058 28% 94 15 670 20 224

31 Infomex 13 000 18 000 38% 19 82 038 94 681

32 Vivid Games** 22 753 17 749 -22% 100 22 753 17 749

33 Cherrypick Games** 863 15 739 1724% 100 863 15 739

34 Unit4 Polska 10 820 12 633 17% 11 101 186 116 706

35 Voicetel  
Communications** 5 348 12 567 135% 100 5 348 12 567

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	OPROGRAMOWANIA	WŁASNEGO	W	ROKU	2017	(1/2)

 * – szacunki
** – raporty giełdowe
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FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	OPROGRAMOWANIA	WŁASNEGO	W	ROKU	2017	(2/2)

Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
oprogramowania	własnego

(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	ze	
sprzedaży	produk-

tów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

36 Software AG Polska 11 772 12 472 6% 46 27 300 27 106

37 Bloober Team** 15 535 12 297 -21% 100 15 535 12 297

38 Transition Technologies 9 725 11 372 17% 5 137 372 215 050

39
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

8 338 9 827 18% 40 25 543 24 867

40 Wheel Systems 7 731 9 136 18% 89 8 387 10 291

41 Heuthes 10 012 8 962 -10% 91 10 888 9 824

42 Risco Software 5 900 7 400 25% 100 5 900 7 400

43 Billennium 5 967 7 321 23% 9 56 557 83 585

44 The Farm 51 Group** 6 587 6 676 1% 100 6 587 6 676

45 Creativeforge Games** 2 487 4 430 78% 100 2 487 4 430

46 Controlling Systems 3 672 97 3 790

47 Acrebit** 3 193 3 417 7% 100 3 193 3 417

48 Syndatis 3 366 100 2 747 3 366

49 InteliWise** 1 671 2 450 47% 100 1 671 2 450

50 Globema 2 200 7 23 915 30 300

51 SNP Poland (d. BCC) 2 000 2 000 0% 2 95 428 101 000

52 Pilab** 1 747 1 710 -2% 100 1 747 1 710

53 Atende Software 1 316 1 581 20% 8 21 463 20 089

54 Jujubee** 664 1 499 126% 100 664 1 499

55 Ultimate Games** 113 1 261 1016% 100 113 1 261

56 Betacom 1 211 1 127 849 137 704

57 2Intellect.com** 1 438 1 209 -16% 100 1 438 1 209

58 BMS Creative 970 1 016 5% 75 1 291 1 356

59 Qubic Games** 808 1 014 25% 100 808 1 014

60 Macro Games** 4 949 871 -82% 100 4 949 871

61 DSR 600 800 33% 5 14 200 15 960

62 Enxoo 358 677 89% 5 9 542 12 932

63 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 438 668 53% 2 25 857 30 219

64 XELTO 200 600 200% 7 6 200 8 800

65 Stanusch  
Technologies** 2 049 573 -72% 100 2 049 573

66 JMK Computerate 346 522 51% 100 346 522

67 Fat Dog Games** 807 516 -36% 100 807 516

68 ALTAB 195 135 -31% 2 6 329 6 455

69 Merinosoft 92 2 4 931

70 Huckleberry Games** 132 79 -40% 100 132 79

71 ASKA 50 70 40% 4 1 800 1 795

** – raporty giełdowe
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Strategia specjalizacji 
przynosi efekty

O wyzwaniach związanych z serwicyzacją gospodarki, potencjale cyfrowej transformacji, 
a także o możliwościach nowej wersji systemu IFS Applications i doświadczeniach we wdrażaniu 
rozwiązań pozwalających wykorzystać potencjał internetu rzeczy (IoT) mówi Marcin Taranek, 
prezes spółki IFS CEE zarządzającej działalnością IFS w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

	 Podczas	 tegorocznej	 konferencji	 IFS World  
Conference wiele	miejsca	poświęcono	stopnio-
wemu	przenoszeniu	ciężaru	działalności	bizne-
sowej	w	kierunku	modelu	usługowego.	Czy	ten	
proces	jest	dostrzegalny	także	w	Polsce?

Kierunki rozwoju rynku w Polsce w żaden sposób nie 
odbiegają od doświadczeń rynków zachodnich. Coraz 
większa grupa naszych klientów zaczyna rozważać 
stopniowe wprowadzanie zmian w dotychczasowych 
modelach biznesowych. Rozwiązania IFS od lat rozwi-
jane m.in. pod kątem jak najlepszego wsparcia usług  
– głównie serwisowych, ale nie tylko – są w pełni 
gotowe na zjawisko serwicyzacji, polegającej prze-
de wszystkim na wprowadzaniu usług serwisowych, 
również w działalności produkcyjnej.

Jednym z naszych klientów – a zarazem naj-
lepszym przykładem udanego przeniesienia 
nacisku na usługi – jest firma VOIGT. W prze-
szłości ten czołowy producent środków utrzy-
mania czystości do zastosowań przemysło-
wych opierał swój model biznesowy głównie na 
klasycznej dystrybucji produktów. Obecnie  
VOIGT z powodzeniem oferuje także usługi zbudowa-
ne wokół fizycznych wyrobów. Oferta firmy obejmuje  
np. dostarczenie do łazienek w firmach klientów 
dozowników mydła w płynie wraz z pełną obsługą 
serwisową i systematycznym uzupełnianiem środ-
ków czystości. Na potrzeby planowania i zarządza-
nia wykonaniem tego rodzaju usług VOIGT wyko-
rzystuje w coraz większym zakresie rozwiązania IFS.

	 Podczas	IFS World Conference	po	raz	pierwszy	
zaprezentowali	Państwo	najnowszą	wersję	sy-
stemu	IFS	Applications.	Które	z	funkcji	wpro-
wadzonych	w	IFS	Applications	10	wzbudzają	
największe	zainteresowanie?	

Podczas konferencji rozmawiałem z klientami z Polski 
i innych krajów z naszego obszaru działania. Wszy-
scy są pod wrażeniem nowych funkcji i możliwości, 
zwłaszcza w sferze innowacyjnych rozwiązań. Uwa-

gę zwraca przede wszystkim możliwość ułatwienia 
bieżącej pracy za sprawą rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, a także nowe rozwiązania 
w sferze internetu rzeczy. Nasi klienci doceniają też 
architekturę oprogramowania IFS Applications, która 
pozwala w łatwy sposób dodawać kolejne elementy 
do tradycyjnej funkcjonalności ERP. Wielowarstwo-
wość architektury systemu sprawia, że koszty jego 
utrzymania, rozwoju i aktualizacji są niższe. Opinie 
klientów IFS pokazują, że nasza strategia rozwoju 
oprogramowania jest właściwa. Wielu z nich przy-
gląda się nowej wersji systemu z dużym zaintere-
sowaniem.

	 Jakiego	rodzaju	firmy	najczęściej	sięgają	po	
rozwiązania	IFS?

Profil naszych klientów od lat pozostaje ten sam. 
Z rozwiązań IFS w Polsce oraz w Europie Wschod-
niej i Azji Centralnej korzystają głównie firmy 
produkcyjne, a także przedsiębiorstwa z sektora 
energetycznego i telekomunikacyjnego. Działamy 
w ramach czterech procesów – produkcja, projek-
ty, zarządzanie i łańcuch dostaw. Kilka lat temu IFS 
nabył firmę VisionWaves, specjalizującą się w roz-
wiązaniach z zakresu operacyjnej analityki bizne-
sowej. Transakcja ta pozwala nam z powodzeniem 
oferować rozwiązania IFS w obszarze zarządzania 
efektywnością działalności, także w sektorze finan-
sowym. Z naszych rozwiązań w tym zakresie korzysta  
np. holenderski oddział ING.

	 Które	ze	–	zrealizowanych	na	polskim	rynku	 
–	projektów	są	Pańskim	zdaniem	najciekawsze	
i	dlaczego?

Każdy projekt jest ciekawy ze względu na różne do-
świadczenia wynikające z poszczególnych wdrożeń. 
Liczą się dla nas wszyscy klienci, a kolejne wdrożenia 
pozwalają nam jeszcze lepiej zadbać o ich potrzeby. 
Praktyka pokazuje jednak, że szczególnie interesujące 
są wdrożenia związane z działalnością serwisową, 
a także projekty, które realizujemy w firmach ener-



EXECUTIVE VIEWPOINT

getycznych, telekomunikacyjnych i produkcyjnych,  
m.in. w przemyśle meblarskim. 

Dość nietypowe było też z pewnością przeprowa-
dzone w 2017 roku wdrożenie w firmie Eltel. Jego 
unikalność wynikała m.in. z faktu, że realizacja 
tego projektu była podyktowana przeniesieniem 
niektórych operacji do Polski i ujednoliceniem sy-
stemu ERP w całej grupie. Przy tej okazji nasz zespół 
przejął również obsługę firmy w strukturach korpo-
racji IFS. Byliśmy odpowiedzialni za przeniesienie 
operacji, a także aktualizację wykorzystywanych 
rozwiązań IFS. 

	 W	jaki	sposób	angażują	się	Państwo	w	reali-
zowane	przez	klientów	projekty	zakładające	
cyfrową	transformację	biznesu?

Cyfrowa transformacja trwa i nasi klienci mają coraz 
bardziej wyszukane potrzeby. Szukają więc partne-
rów, którzy są w stanie pomóc im w przeprowadzeniu 
stosownych zmian. Jako firma, ale i zespół IFS, chętnie 
stawiamy czoła takim wyzwaniom, wspierając różne-
go rodzaju przedsiębiorstwa w cyfrowej transforma-
cji. Przede wszystkim jednak dostarczamy potrzebne 
ku temu rozwiązania.

Na polskim rynku widać np. wzrost zainteresowania 
technologiami mobilnymi. Rosnąca rola rozwiązań 
IFS w tym obszarze nie jest zaskoczeniem, ponie-
waż z naszych narzędzi korzystają firmy, które są 
liderami w swoich branżach i z zainteresowaniem 
– ale także w przemyślany sposób – sięgają po nowe 
technologie usprawniające ich działalność. Mobil-
ne zarządzanie magazynem jest już standardem. 
Natomiast coraz częściej klienci wybierają również 
mobilne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi 
i serwisowymi.

Mówiąc o cyfrowej transformacji, chciałbym dodać, 
że w odróżnieniu od innych dostawców rozwiązań 
wspierających zarządzanie nie narzucamy klientom 
konkretnych wyborów dotyczących architektury czy 
modelu wykorzystania oprogramowania. Zależy nam 
na tym, aby były to świadome i racjonalne decyzje 
biznesowe naszych klientów. I tak, dotychczas żaden 
z nich nie zdecydował się na korzystanie z IFS Appli-
cations w pełni w modelu chmurowym. Najczęściej 
wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności, 
charakteru firmy lub dokonanych inwestycji. Takie 
podejście jest jednak dowodem, że na polskim ryn-
ku, w branżach, takich jak przemysł czy energetyka, 
model chmury nie jest popularny. Myślę jednak, że 
to się zmieni i przynajmniej część klientów wkrót-
ce zdecyduje się przejść na kompletne rozwiązania, 
w całości oparte na modelu chmury obliczeniowej. 
Z naszych obserwacji wynika, że dużą popularnością 
cieszy się outsourcing infrastruktury IT wykorzysty-
wanej na potrzeby naszych rozwiązań. Jest to pierwszy 
krok w kierunku przejścia do pełnego modelu cloud 
computing.

	 IFS	systematycznie	rozwija	także	ofertę	narzę-
dzi	związanych	z	internetem	rzeczy.	Czy	firmy	
z	Polski	sięgają	po	tego	typu	rozwiązania?

Na polskim rynku widać wzrost zainteresowania in-
ternetem rzeczy. Jest to kolejny krok do optymalizacji 
działalności, zwłaszcza w branżach, które charaktery-
zuje duża skala. Wykorzystanie IoT ma tam szczegól-
ne znaczenie. Daje bowiem dostęp do dodatkowych, 
szczegółowych danych, które stają się podstawą do 
optymalizacji procesów biznesowych i podejmowania 
lepszych decyzji operacyjnych. W przypadku rozwiązań 
IoT w pierwszej kolejności mamy najczęściej do czynie-
nia z integracją dodatkowych źródeł danych z naszym 
systemem, następnie z wdrożeniem ewentualnych 
funkcjonalności pozwalających lepiej spożytkować 
dostępną wiedzę. W Polsce prace nad szerokim wyko-
rzystaniem mechanizmów internetu rzeczy realizuje-
my obecnie u dwóch klientów. Jeden z tych projektów 
dotyczy zastosowania możliwości IoT w energetyce, 
drugi zaś w sektorze samorządowym. 

	 Jaką	rolę	odgrywa	polski	oddział	IFS	w	lokalnych	
strukturach	firmy?	Poza	Polską	zarządzają	Pań-
stwo	także	działalnością	IFS	w	krajach	Europy	
Wschodniej	i	Azji	Centralnej…

Nasz oddział stanowi istotną część korporacji IFS. 
W ramach IFS CEE koordynujemy działalność IFS 
oraz współpracę z naszymi oddziałami i partnera-
mi w ok. dwudziestu krajach – od Czech, Słowacji, 
Węgier, Rosji i Kazachstanu, gdzie IFS ma oddzia-
ły, i Turcji, gdzie istnieje spółka joint venture, aż po 
Ukrainę, Rumunię, Gruzję, Cypr, Bułgarię, Słowenię 
i inne kraje bałkańskie, w których działamy poprzez 
lokalnych partnerów.

	 Czy	 klienci	 IFS	 z	 krajów	 Europy	 Środkowo-
-Wschodniej	podchodzą	do	Państwa	rozwiązań	
inaczej	niż	polskie	firmy?

Zarówno klienci z Polski, jak i z innych krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej, a nawet Azji Centralnej 
czy krajów byłego Bloku Wschodniego mają bardzo 
zbliżone potrzeby. W takich krajach, jak Czechy, Sło-
wacja, Węgry czy Turcja, dominują klienci z sektorów 
produkcyjnych. Odnosimy sukcesy. Przykładowo, na 
bazie naszych polskich doświadczeń na rynku ener-
getycznym do skorzystania z oferty IFS udało się 
nam przekonać firmę z Gruzji. Dzięki temu lokal-
ny lider na tym rynku – firma Energo-PRO Georgia  
– stała się naszym klientem.

	 W	jaki	sposób	na	działania	IFS	CEE	wpłynie	
zmiana	na	stanowisku	prezesa	i	dyrektora	ge-
neralnego	korporacji	IFS?

Jak wiadomo, każda zmiana na kluczowym stanowi-
sku wiąże się z wprowadzaniem nowych koncepcji. 
Myślę, że nasz nowy prezes Darren Roos również 
zaproponuje zmiany, które przyczynią się do zwięk-
szenia tempa rozwoju IFS i pomogą nam jeszcze lepiej 
odpowiadać na potrzeby klientów, także w naszym 
obszarze działania.

Cyfrowa 
transformacja 
trwa i nasi klienci 
mają coraz bardziej 
wyszukane potrzeby. 
Szukają więc 
partnerów, którzy są 
w stanie pomóc im 
w przeprowadzeniu 
stosownych zmian. 
Jako firma, ale 
i zespół IFS, chętnie 
stawiamy czoła 
takim wyzwaniom, 
wspierając 
różnego rodzaju 
przedsiębiorstwa 
w cyfrowej 
transformacji. 
Przede wszystkim 
jednak dostarczamy 
potrzebne ku temu 
rozwiązania.
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Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
systemów ERP

(w tys. zł)

Udział w przychodach 
ze sprzedaży produk-

tów i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1
Asseco Business  
Solutions**

154 544 200 793 30% 94 168 756 212 793

2 Comarch 151 613 164 445 8% 22 743 053 748 315

3 Sage 72 174 85 637 19% 98 73 504 87 216

4 Oracle Polska * 57 200 59 000 3% 8 715 000 736 000

5 IFS Poland 40 000 48 400 21% 60 70 000 80 500

6 COIG 37 427 38 053 2% 40 80 518 94 405

7 SAP Polska 27 341 6 386 989 446 849

8 Sygnity 30 208 27 242 -10% 10 355 244 261 274

9 Simple 9 583 22 892 139% 51 34 226 44 711

10 Soneta 14 935 19 058 28% 94 15 670 20 224

11 Unit4 Polska 10 428 12 062 16% 10 101 186 116 706

12 XELTO 5 000 7 000 40% 80 6 200 8 800

13 Rekord SI 2 967 5 600 89% 20 18 128 27 540

14 Insoft 4 826 5 174 7% 100 4 826 5 174

15 Infomex 2 000 3 000 50% 3 82 038 94 681

16 InsERT 2 152 2 531 18% 7 28 047 34 225

17
Sente Systemy 
Informatyczne

1 126 966 -14% 7 10 902 13 054

18 Heuthes 876 862 -2% 9 10 888 9 824

19 BMS Creative 300 320 7% 24 1 291 1 356

20
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

127 250 97% 1 25 857 30 219

21 Merinosoft 55 1 4 931

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY SYSTEMÓW ERP W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży rozwiązań  
analitycznych i Big Data

(w tys. zł)

Udział w przycho-
dach ze sprzedaży 

produktów i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1 SAS Institute Polska 91 108 92 245 1% 66 140 587 139 295

2 Oracle Polska* 35 750 36 823 5 715 000 736 000

3 Transition Technologies 4 808 11 851 146% 6 137 372 215 050

4 ENGAVE Services 9 497 26 40 886 36 019

5 Mineral Midrange** 11 147 9 398 -16% 100 11 147 9 398

6 SAP Polska 5 658 1 386 989 446 849

7 Comarch 3 589 4 514 26% 1 743 053 748 315

8 Controlling Systems 3 672 97 3 790

9 Simple 1 057 3 188 202% 7 34 226 44 711

10 Betacom 2 125 2 289 8% 2 127 849 137 704

11 Pilab** 1 747 1 710 -2% 100 1 747 1 710

12 Britenet 1 500 1 500 0% 3 29 400 46 500

13 Infomex 1 000 1 000 0% 1 82 038 94 681

14 Sage 489 580 19% 1 73 504 87 216

15 BMS Creative 475 520 9% 38 1 291 1 356

16 Soneta 136 449 230% 2 15 670 20 224

17 Billennium 220 300 36% 0 56 557 83 585

18
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej 
w Katowicach

59 64 8% 0 25 543 24 867

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY ROZWIĄZAŃ ANALITYCZNYCH I BIG DATA W ROKU 2017
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Polskie wyzwania  
w drodze do chmury

Piotr Ciski,  
dyrektor zarządzający Sage 
w Polsce

* Dane z badań „Ścieżka 
stabilnego wzrostu oparta 
na rozwiązaniach IT”, 
prowadzonych przez ICAN 
Institute oraz Harvard 
Business Polska w ramach 
Think Thanku „How to do IT”

W Polsce rynek rozwiązań ERP ma ogromny po-
tencjał wzrostu, szczególnie w sektorze MŚP. Aby 
jednak ten potencjał wydobyć, trzeba przyjrzeć się 
temu, gdzie dzisiaj jesteśmy. W naszej gospodarce 
– opartej na małych i średnich przedsiębiorstwach 
– jednym z największych wyzwań jest zapóźnienie 
cyfryzacyjne. Na razie w obszarze technologiczne-
go zaawansowania naszego biznesu przegrywamy 
z innymi krajami Unii Europejskiej. Warto zwrócić 
uwagę na kilka faktów, które mogą wyjaśnić, dla-
tego tak jest.

Pierwszy to nasza cyfrowa dojrzałość i pozy-
cja gospodarcza na cyfryzacyjnej mapie Europy. 
W najnowszym zestawieniu The Digital Economy 
and Society Index, przygotowywanym co roku przez 
Komisję Europejską, w kategorii Integration of Di-
gital Technology jesteśmy klasyfikowani na 27., 
przedostatniej pozycji w UE, wyprzedzając tylko Ru-
munię. Wystarczy wspomnieć, że składowymi tego 
wskaźnika są m.in. wykorzystanie systemów ERP 
i rozwiązań chmurowych w przedsiębiorstwach, aby 
zobrazować sobie, o jakiej skali wyzwania mówimy. 

Potwierdzają to polskie dane. Według GUS, w 2017 
roku z usług chmury obliczeniowej korzystało je-
dynie 10% przedsiębiorstw, a analizy Big Data 
prowadziło zaledwie 6,3% firm (2016). Oczywiście 
największe zainteresowanie tego typu usługami 
wykazały największe przedsiębiorstwa, odpowied-
nio: 37,1% oraz 22,1%. Jednak nadal są to wskaź-
niki dalekie od średnich, jakimi mogą pochwalić się 
Niemcy czy Brytyjczycy, a często także nasi sąsiedzi 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Skąd taki stan rzeczy? Dla MŚP wciąż kluczowe po-
zostają: „tradycyjna” infrastruktura IT, podstawowa 
analiza danych, raportowanie finansowe i zasobów. 
Rozwiązania chmurowe i mobilne są wskazywane 
jako mniej ważne. Jednocześnie, jako największe 
wyzwanie, przedsiębiorcy podkreślają rosnące lub 
zmieniające się wymagania odbiorców. I ci sami 
przedsiębiorcy odpowiadają, że aby poradzić sobie 
z tym wyzwaniem w najbliższych 2–3 latach, muszą 
postawić na usługi cloud computing*. To jednak 
tylko deklaracje.

Gdzie więc dzisiaj jest polska gospodarka? W wielu 
miejscach jeszcze na etapie cyfryzacyjnego startu. 
Szczególnie poza dużymi czy średnimi ośrodkami 
miejskimi, gdzie informatyzacja ogranicza się co 
najwyżej do prostego oprogramowania biurowego. 
Na szczęście świadomość potrzeby zmian rośnie. 
Widać to chociażby na skali motywacji, jaką kieru-
ją się przedsiębiorcy wybierający technologie dla 
biznesu. Planowanie i bieżące wsparcie przeważają 
już nad prostym radzeniem sobie z codziennymi 

problemami, a coraz więcej firm widzi w IT potencjał 
do kreowania przyszłości. Mimo to dla wielu wy-
zwaniem pozostają bariery psychologiczne i koszty. 
Wydaje się, że z tym drugim aspektem zaczynamy 
sobie radzić. Przedsiębiorcy szeroko korzystają 
z różnego rodzaju funduszy unijnych czy też pry-
watnych na rozwój technologii i cyfryzację. Coraz 
częściej też dostrzegają korzyści finansowe zwią-
zane z modelem subskrypcyjnym oprogramowania. 
Rosną więc inwestycje w IT. 

Dużo trudniej pokonać obawy psychologiczne 
przedsiębiorców. Najlepiej widać to na przykła-
dzie rozwiązań chmurowych. Jednym z głównych 
argumentów przeciwko chmurze, który często sły-
szymy, jest bezpieczeństwo danych. Czy przejście 
do chmury nie spowoduje utraty kontroli nad da-
nymi, większej podatności na wycieki, problemów 
z dostępem do danych? Tutaj z kolei coraz większą 
rolę odgrywa chmura hybrydowa, która staje się 
pomostem pomiędzy „tradycyjną infrastrukturą” 
a rozwiązaniami cloudowymi. Dobre doświadczenia 
przedsiębiorców z hybrydą przekładają się na wzrost 
zaufania do usług w chmurze. Ale to proces, który 
będzie trwał. Tym, co może go przyspieszyć, są coraz 
bardziej liczne zmiany prawne.

Cyfryzacja podatków i administracji państwowej czy 
aktualnie RODO uświadamiają przedsiębiorcom, że 
z tego typu wyzwaniami łatwiej jest sobie radzić, 
wykorzystując dedykowane oprogramowanie dla 
biznesu. Dla tych przedsiębiorstw, które do tej pory 
nie inwestowały w IT lub mają przestarzałe syste-
my IT, jednymi z najszybciej dostępnych kosztowo 
i infrastrukturalnie rozwiązań będą technologie 
chmurowe oraz oprogramowanie w modelu sub-
skrypcyjnym.

Pytanie tylko: jak szybko polscy przedsiębiorcy 
przestawią swój biznes na nowe tory? Tym bardziej 
że za rogiem czeka już kolejne wyzwanie – rynek 
pracy. Ci, którzy wcześniej zainwestują w automaty-
zację procesów biznesowych, łatwiej poradzą sobie 
z możliwym brakiem wykwalifikowanej kadry. 
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FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA CRM W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży systemów klasy 
Enterprise Content Management

(w tys. zł)

Udział w przychodach 
ze sprzedaży produk-

tów i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1 S.E.R. Solutions Polska 54 539 69 674 28% 25 258 980 280 979

2 Billennium 5 000 7 000 40% 8 56 557 83 585

3 Betacom 3 270 3 522 8% 3 127 849 137 704

4 Infomex 3 000 3 000 0% 3 82 038 94 681

5 Rekord SI 2 950 11 18 128 27 540

6 Sage 842 999 19% 1 73 504 87 216

7
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

11 20 82% 0 25 857 30 219

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY SYSTEMÓW KLASY ECM W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
systemów CRM  

(w tys. zł)

Udział w przychodach 
ze sprzedaży produk-

tów i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1 Oracle Polska * 32 890 34 000 3% 5 715 000 736 000

2 SAP Polska 16 515 4 386 989 446 849

3 Netwise 9 200 7 000 -24% 78 10 900 9 000

4 Infomex 2 000 4 000 100% 4 82 038 94 681

5
4Mobility (d. E-Solution 
Software)**

1 342 2 263 69% 100 1 342 2 263

6 Comarch 4 299 2 045 -52% 0 743 053 748 315

7 Soneta 915 1 260 38% 6 15 670 20 224

8 Simple 537 938 75% 2 34 226 44 711

9 Heuthes 876 862 -2% 9 10 888 9 824

10 InsERT 392 534 36% 2 28 047 34 225

11 Comp 237 0 335 841 288 518

12 BMS Creative 150 147 -2% 11 1 291 1 356

13
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

20 50 150% 0 25 857 30 219
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Już drugi rok z rzędu mamy możliwość przyjrzenia się 
szybko rozwijającemu się rynkowi rozwiązań ECM  
(Enterprise Content Management) w Polsce. Uczestni-
cy rynku są zgodni co do tego, że zasób wiedzy o ECM 
w Polsce jest niewystarczający. Tym bardziej cieszy 
fakt, że renomowany ranking ITwiz Best 100 dostarcza 
nam coraz pełniejszej wiedzy o wartości tego rynku 
oraz najważniejszych jego graczach. Jako jeden z li-
derów globalnego i naszego rodzimego rynku ECM 
(w 2017 roku SER GROUP był notowany w rankingu 
ITwiz Best 100 na 1. miejscu w tej kategorii) chcemy po-
dzielić się z czytelnikami podsumowaniem minionego 
roku oraz naszą perspektywą na kolejny rok. 

Według danych analitycznych, globalny rynek ECM 
wzrósł o 4,5% i osiągnął zawrotną wielkość – ponad  
30 mld USD. Niektóre agencje podają nawet dwucy-
frowy wzrost, a trudność w ustaleniu faktycznej dyna-
miki może wynikać z odczuwanej na rynku reorientacji 
świata ECM w kierunku proponowanego przez Gartner 
pojęcia Content Services. Gartner Magic Quadrant 
w 2017 roku przyjął nazwę Content Services Providers.

Ujęcie zagadnień związanych z zarządzaniem treścią 
w przedsiębiorstwach w kategoriach usług jest znacz-
nie pojemniejsze i doskonale oddaje kilkuletni trend 
przekształcania funkcji, jaką odgrywają strategie 
i narzędzia tradycyjnie kojarzone z ECM. Sukces ryn-
kowy SER GROUP wynika z trafnych przewidywań i jest  
oparty od wielu lat na rozwoju naszej oferty o usłu-
gocentryczny produkt, w którego rozwój inwestujemy 
ponad 25% rocznych przychodów. Mamy największy 
zespół R&D wśród dostawców ECM w Europie.

Rok 2017 był dla nas bardzo pracowity i satysfakcjonu-
jący. Jako pierwszy na świecie dostawca ECM, otrzyma-
liśmy certyfikat zgodności naszego produktu z dyrekty-
wą GDPR (obowiązujące w Polsce jako RODO). Również, 
jako pierwszy dostawca ECM, pozyskaliśmy certyfikat 
SAP S/4 HANA dla interfejsów Archive Link oraz ILM. 
Zrealizowaliśmy wszystkie założenia uwzględnionego 
z dwuletnim wyprzedzeniem planu rozwoju poszcze-
gólnych usług dostępnych w DOXIS4, wprowadzając 
m.in. innowacyjną usługę do automatycznej klasyfikacji 
treści opartą na algorytmach sieci neuronowych.  

Nasze zaangażowanie w minionym roku doceniło 
ponad 50 nowych klientów, wśród których znajdują 
się największe marki świata: Ferrari Financial Services 
w Niemczech, LILIXIL w USA, TDK EPCOS na Węgrzech 
oraz Vienna Insurance Group w Polsce. Nasza sieć 
partnerska przekroczyła 50 firm na całym świecie, 
dzięki czemu jesteśmy obecni na ponad 20 rynkach. 
Zanotowaliśmy niemal dwukrotnie większą dynamikę 
wzrostu przychodu oraz EBITDA od dynamiki wzrostu 
całego rynku ECM. 

Przykład naszej 34-letniej historii i relacjonowanych 
tutaj wyników jest najlepszym potwierdzeniem daw-

nych projekcji rozwoju rynku ECM przedstawianych 
przez największe firmy analityczne. Prezentowane 
obecnie prognozy również napawają optymizmem. 
Z danych agencji Markets and Markets wynika, że 
rynek globalny Content Service Providers będzie 
dwukrotnie większy w perspektywie kolejnych 5 lat. 
Fundamentem wzrostu jest niewyobrażalny przyrost 
danych gromadzonych i przetwarzanych przez firmy 
na świecie. Daje on dwucyfrowy przyrost informacji 
nieustrukturyzowanych, które są przetwarzane przez 
narzędzia klasy Content Services.

W Polsce kierunek trendów nie odbiega od obser-
wacji rynku globalnego, a podstawy wzrostu są 
bardzo podobne. Ponadto bazę dla wzrostu rynku 
ECM w Polsce buduje coraz większe zaangażowa-
nie przedstawicieli sektora MŚP, którzy poszukują 
rozwiązań wspierających zarządzanie zawartością 
w uzupełnieniu do istniejących już systemów klasy 
ERP lub MES. Wsłuchując się w zapowiedzi naszych 
klientów i potencjalnych klientów, notujemy wzrosty 
projekcji przychodów z usług zarządzania treścią loko-
wanych w chmurze. SER GROUP współpracuje z AWS 
i dla wszystkich klientów oferuje kompletny zestaw 
usług (www.doxis4cloud.com). Zauważalny jest także 
trend wzrostowy przychodów z usług udostępniania 
treści podmiotom zewnętrznym (Virtual Data Room 
Services), pozwalający na kontrolowaną wymianę 
treści elektronicznej pomiędzy uczestnikami złożo-
nych, wielopodmiotowych procesów (np. udzielenie 
kredytu korporacyjnego lub gwarancji bankowej). 
Nowym scenariuszem na polskim rynku będzie sce-
nariusz budowania federacyjnych usług zarządzania 
treścią, w celu konsolidacji istniejących źródeł treści 
w platformę Content Services. Jest to – obok strate-
gii migracji – druga w kolejności metoda uwolnienia 
pełnego potencjału innowacji dzięki ECM.

Najciekawsze innowacje, jakie wnosi bieżący rok – któ-
re zapewne utrwalać będą lata kolejne – to wykorzy-
stanie Artificial Intelligence do usług rozpoznawania 
i klasyfikacji treści. Należy również oczekiwać upo-
wszechnienia i rozszerzenia zakresu usług zarządzania 
treścią na urządzeniach mobilnych. Dwa wspomnia-
ne powyżej aspekty są uwzględniane w SER GROUP  
od dłuższego czasu. Dlatego z nadzieją patrzymy  
w przyszłość.  

Nasz optymizm bierze się 
także z bardzo dobrej pozycji 
tegorocznego rankingu do-
stawców ECM w Polsce oraz 
wybitnie dobrych ocen uzy-
skanych w minionym roku od 
Gartner („wizjonerzy”) i For-
rester („mocny gracz”).

KOMENTARZ EKSPERCKI

Rynek dostawców rozwiązań 
ECM w Polsce i na świecie

Marcin Somla, dyrektor S.E.R. Solutions Polska



94

RYNEK IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Perspektywy 
rozwoju Smart 
Cities w Polsce
O inteligentnych miastach dużo się mówi, mówią o nich chętnie także włodarze miast, a Unia 
Europejska stawia inwestycje w Smart Cities jako jeden z priorytetów. Natomiast raczej nikt 
zapytany na ulicy nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy jego miasto jest smart? 
Wszystko dlatego, że brakuje projektów kompleksowych. Od Smart City jednak nie uciekniemy. 
Przyszłość polskich miast to właśnie inteligentne miasta.

Głównym problemem ze Smart City jest jego bar-
dzo szerokie pojęcie. Pod hasłem tym rozumiemy 
nie tylko wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii IT w służbie mieszkańcom. W wielu definicjach 
znajdziemy również: zrównoważony rozwój miast, 
zarówno pod względem transportu, gospodarki 
przestrzennej, jak i samego społeczeństwa. Do 
tego dochodzi jeszcze fakt, że hasło „smart” sta-
ło się po prostu modne. Mamy smartfony, smart 
TV, smart dom, smart głośnik, są więc też Smart 
City. Na tym niestety cierpią ciekawe inicjatywy, 
które giną w szumie informacyjnym. Tymczasem 
przykładów już wdrożonych rozwiązań techno-
logicznych z zakresu Smart City w Polsce jest 
całkiem sporo.

[ POJEDYNCZE PROJEKTY ZAMIAST 
NOWOCZESNYCH METROPOLII ]
Smart City kojarzy nam się z wielkimi metropo-
liami. W końcu niekwestionowanym liderem we 
wszystkich rankingach inteligentnych miast jest 
Singapur. Jednak w rzeczywistości Smart City to 
technologie, których na co dzień nie widać. Inne 
miasta, które na świecie brylują w tej kategorii, to 
Londyn, Berlin i Barcelona. Po tych miastach na 
pierwszy rzut oka tego nie widać. Podobnie jest 
w Polsce, gdzie Warszawa i Wrocław również są uj-
mowane w pierwszej 100. inteligentnych miast na 
świecie. Ta niewidoczna technologia ma działać 

i przynosić odpowiednie korzyści samorządom, 
mieszkańcom i turystom.

W Polsce na próżno jednak szukać ujednoliconej 
strategii Smart City dla jakiegokolwiek miasta, 
choć część z nich (np. Poznań) ma już pełnomoc-
ników ds. Smart City. Większość wdrożeń to poje-
dyncze rozwiązania, które wpisują się w definicję 
Smart City. Mamy więc inteligentne sterowanie 
oświetleniem (Nysa, Pionki, osiedle Nowe Żerni-
ki we Wrocławiu), systemy zarządzania energią 
(Bielsko-Biała), system sterowania ruchem (Łódź, 
Bydgoszcz, Olsztyn, Lublin), a także zaawansowa-
ny monitoring, systemy płatności w komunikacji 
miejskiej czy lokalne, samorządowe programy lo-
jalnościowe (Częstochowa). Jeszcze w tym roku 
w Gdańsku ma ruszyć system wskazujący wolne 
miejsca parkingowe w miejskich strefach par-
kowania. To liczne mniejsze i większe projekty, 
realizowane zarówno przez duże aglomeracje 
miejskie, jak i mniejsze powiaty. Nie brakuje po-
mysłów praktycznych, ale też zdarzają się inicja-
tywy, które wydają się rozrzutnością pozyskanych 
pieniędzy. Chociażby inteligentne ławki zasilane 
fotowoltaniką w Gostyninie.

Pod hasłem Smart City miasta rozumieją rów-
nież inicjatywy podjęte na rzecz ekologii, zero-
-emisyjności, polepszenia jakości. Montowane są 
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czujniki jakości powietrza (np. Andrychów), moni-
toruje się budynki za pomocą dronów (Katowice, 
Toruń), czy montuje ładowarki dla samochodów 
elektrycznych.

[ BIZNES – SAMORZĄD – MIESZKAŃCY:  
NIĆ POROZUMIENIA ]
W tworzenie rozwiązań Smart City angażuje się 
wiele firm z różnych sektorów gospodarki. Orange 
Polska opracował zaawansowany system oświet-
lenia ulicznego. T-Mobile wdrożył w Pionkach 
i Nysie rozwiązania z zakresu monitoringu, inte-
ligentnego oświetlenia, jakości powietrza i miej-
skiego Wi-Fi. TomTom otworzył w Poznaniu – przy 
współpracy z urzędem miasta i Politechniki Po-
znańskiej – dział R&D. Będzie tam pracował nad 
rozwiązaniami elektromobilnymi. Z kolei Ericsson 
w Pile zainstalował pierwszy Zero Site, czyli lampę 
uliczną poprawiającą zasięg operatorów teleko-
munikacyjnych. Jednocześnie pozwala ona moni-
torować jakość powietrza, stan pogody, a nawet 
ruch uliczny. Natomiast Philips odpowiadał za 
wdrożenie inteligentnych rozwiązań na osiedlu 
Nowe Żarniki we Wrocławiu. 

Widać wyraźne zainteresowanie firm rozwojem 
technologii Smart City. Wynika to oczywiście 
z wielkości tego typu inwestycji w miastach, ale 
też z perspektywy ich dalszego rozwoju. Na ra-
zie wiele tych pomysłów to projekty pokazowe, 
eksperymentalne, wykorzystujące jako jeden 
z podstawowych elementów internet rzeczy (IoT). 
Na ich przykładach firmy uczą się działania IoT 
w praktyce. Jednocześnie mają okazję zaprezen-
tować te rozwiązania kolejnym samorządom za-
interesowanym projektami Smart City.

[ BRAK WIELOLETNICH PLANÓW INWESTYCJI  
W INTELIGENTNE MIASTA ]
Największą barierą dla inteligentnych miast 
w Polsce jest brak ciągłości decyzyjnej w wielu 
samorządach. Ze względu na zmiany polityczne, 
wypracowanie kompleksowych strategii dzia-
łania na 10 lat jest często niemożliwe. Brakuje 
właśnie długofalowych strategii. Dlatego więk-
szość inwestycji tego typu podejmowana jest 
w formie jednorazowych projektów.

Szerokie rozumienie idei Smart City sprawia, 
że różne grupy mają odmienne postrzeganie 
i oczekiwania wobec tych rozwiązań. W badaniu 
przeprowadzonym przez firmę Philips w kwiet-
niu 2018 roku zapytano o główny cel wdraża-
nia rozwiązań Smart City w miastach zarówno 
mieszkańców, jak i samorządowców. Według 
26% mieszkańców, kluczowe jest pozyskanie 
oszczędności w budżecie miejskim. Natomiast 
tylko 12% przedstawicieli samorządów wskazało 
ten element jako istotny w projektach związanych 

z budową inteligentnych miast. Samorządowcy 
najczęściej (23%) wskazują za to polepszenie ja-
kości i dostępu do usług miejskich. Na drugim 
miejscu (21%) znajduje się, ich zdaniem, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców, a na trzecim (16%) 
usprawnienie ruchu. Mieszkańcy zaś najczęściej 
liczą na redukcję zanieczyszczenia powietrza 
(18%) i cyfrowy rozwój społeczeństwa (16%).

Niewątpliwie Smart City to duże wyzwanie dla 
samorządów. Zadaniem jest nie tylko wdraża-
nie nowych rozwiązań, lecz także odpowiednie 
komunikowanie takich inwestycji mieszkańcom. 
W miastach powinny odbywać się debaty, część 
inwestycji tego typu powinna być podjęta z woli 
mieszkańców, w ramach budżetów obywatel-
skich/partycypacyjnych. Wciąż jesteśmy na po-
czątku rozwoju Smart City w Polsce, niezbędne 
jest więc budowanie świadomości mieszkańców 
na temat tej idei. Rozwojowi Smart City w Polsce 
pomaga również konkurencja pomiędzy miasta-
mi. Zresztą to już się dzieje, organizowane są róż-
nego rodzaju debaty, fora, a nawet hackathony. 
W czerwcu 2018 roku w Płocku odbędzie się dru-
ga edycja City Coders, hackathonu poświęconego 
przygotowaniu aplikacji dla Płocka.

[ UNIJNE WSPARCIE SMART CITIES ]
Jedną z barier w rozwoju Smart City są środki fi-
nansowe. Większość miast zwykle ma pilniejsze 
potrzeby niż inwestycje w technologie. Dlatego 
bardzo dużą rolę odgrywają środki unijne. W ra-
mach perspektywy 2014–2020, na szeroko po-
jętą ideę Smart City, do rozgospodarowania jest 
18 mld euro. Aż 73% samorządów deklaruje, że 
chce sięgnąć po środki unijne w celu wdrożenia 
rozwiązań Smart City.

Pod koniec 2017 roku odbył się m.in. konkurs 
dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne mia-
sta współtworzone przez mieszkańców. Do inwe-
stycji w Smart City powinny zachęcać też przy-
kłady z zagranicy. Jak podaje serwis urbnews.
pl, w Barcelonie każde 1 euro zainwestowane 
w Smart City przez sektor publiczny przyciąga 
0,53 euro pochodzące z sektora prywatnego. 
W Barcelonie zrealizowano już ponad 200 pro-
jektów związanych z koncepcją inteligentnego 
miasta.

Od Smart City nie ma odwrotu. Współczesne 
miasta muszą stać się inteligentne, i takie się 
stają. Pozostaje pytanie o tempo tych zmian. 
Jednocześnie trzeba pamiętać, że technologia 
nie może być celem samym w sobie. Głównym 
założeniem ma być poprawa życia mieszkańców. 
Nowinki technologiczne szybko się starzeją, na-
tomiast procedury administracyjne powstają 
powoli i trwają bardzo długo. Wyraźnie jednak 
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widać, że w Polsce jest chęć do tworzenia nowo-
czesnych rozwiązań, zarówno w skali lokalnej, jak 
i całego kraju. 

[ JAK MA WYGLĄDAĆ SMART CITY  
W PRZYSZŁOŚCI? ]
Smart City to transformacja miasta w celu pod-
niesienia jakości życia w mieście. Korzyści z tego 
mają odnosić mieszkańcy. Dziać się ma to dzięki 
spersonalizowanym usługom spełniającym ich 
potrzeby; poprawie wygody i bezpieczeństwa; 
łatwemu dostępowi do danych i urzędów; a tak-
że możliwości życia w zdrowszym środowisku. 
To również korzyści dla przedsiębiorców, któ-
rzy mogą łatwiej: współpracować z samorzą-
dem, uzyskać dostęp do danych lokalnych, 
planować inwestycje i szerzej współpracować 
z instytucjami naukowymi. Smart City to też 
narzędzia dla dostawców usług komunalnych, 
którzy mogą dokładniej monitorować usługi, 
odpowiednio wcześnie reagować na ewentu-
alne awarie oraz wspólnie podejmować wie-
le inicjatyw. Samorządy w ramach Smart City 
mają czerpać korzyści z szybkiego dostępu do 
wiedzy, możliwości podejmowania na ich bazie 
odpowiednich decyzji. 

Przyszłość Smart City to przede wszystkim sku-
pienie się na zrównoważonym rozwoju, a co za 
tym idzie – także ekologii i zintegrowanym zarzą-
dzaniu miastem. Ważną rolę odegra tutaj internet 
rzeczy oraz sztuczna inteligencja (AI). Samorządy 
będą mogły skuteczniej podejmować decyzje za 
sprawą ogromnej ilości informacji zbieranych 
z różnego typu urządzeń. Informacji, które będą 
mogły z łatwością analizować za sprawą narzędzi 
Business Intelligence, które dziś są powszechnie 
stosowane w przedsiębiorstwach.

W Polsce prawdziwy boom na Smart City może 
dopiero się rozpocząć. Włodarze miast są za-
interesowani tego typu rozwiązaniami, ale na 
razie eksperymentują lub wdrażają pojedyncze 
ich elementy. Stale postępuje modernizacja 
miast i tu należy upatrywać szans na wdroże-
nie kolejnych rozwiązań. Jednak wciąż niewiele 
miast ma przyjętą strategię związaną z Smart 
City, czy prowadzi odpowiednią edukację oby-
wateli. Częściej jest mowa o konkretnych dzia-
łaniach, takich jak kontrola ruchu drogowego, 
poprawa jakości powietrza. Nie ma wciąż prac 
nad zintegrowanym systemem Smart City. Nic 
nie wskazuje na zmiany w tym zakresie. Miasta 
będą raczej stawać się smart etapami, za sprawą 
kolejnych wdrożeń.

Paweł Okopień

jak wynika z informacji podanych w lipcu 2015 roku przez resort 
infrastruktury i rozwoju – przeznaczone zostanie na wsparcie 
projektów Smart City w Polsce w ramach perspektywy finansowej 
2014–2020. Praktycznie wszystkie programy krajowe i regionalne 
przewidują tego typu wsparcie.

18 mld euro 

CELE	STOJĄCE	ZA	INWESTYCJAMI	W	SMART	CITY

Źródło: Raport firmy Philips „Smart Cities w Polsce. Wyzwania i korzyści”, kwiecień 2018 r.
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Smart City: sposób  
na rozwiązanie problemów 

miast w XXI wieku

Krzysztof Szablowski, 
S4Engineers team leader w S4E SA

Z roku na rok rośnie świadomość co do termino-
logii Smart City. W Polsce przyczyniają się do tego 
projekty realizowane w takich miastach, jak Rze-
szów, Gdańsk, Katowice, Kraków i Warszawa. Gminy 
i miasta coraz śmielej wdrażają rozwiązania Smart 
City, ponieważ zrozumiały, że w otaczającym nas 
świecie właśnie te technologie pozwolą na przy-
gotowanie się do przyszłych wyzwań społecznych. 
W mediach co chwilę słyszymy, że polskie miasta 
chcą być „inteligentne”. Jednak mimo funduszy 
unijnych przeznaczonych na te cele, rządzący mają 
wiele obaw. Stawianie pierwszych kroków jest po-
wolne i niekiedy niespójne. Niestety, często projekt 
„inteligentnego miasta” pozostaje w sferze koncep-
cji dalekiej od realizacji.

Z drugiej strony Europa Zachodnia, Chiny czy Sta-
ny Zjednoczone aktywnie korzystają z potencja-
łu Smart City, wdrażając z sukcesem rozwiązania 
tego typu w swoich miastach. Technologie takie 
jak Internet rzeczy, Big Data czy też zastosowanie 
sztucznej inteligencji daje nieskończone możliwo-
ści rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się 
miasta XXI wieku. Według IDC, budżet przekaza-
ny na inwestycje związane z tematyką Smart City 
w roku 2018 wyniesie 80 mld USD. W roku 2021 ma 
wzrosnąć do 135 mld USD!

Samorządy dużych miast zaczynają zauważać 
rentowność już podejmowanych projektów. Uza-
sadnienie znajdują nie tylko w oszczędnościach, 
ale również w elastyczności, jaką daje stosowanie 
rozwiązań Smart City. Warto zauważyć, że w roku 
2008 zrównała się liczebność mieszkańców miast 
z mieszkańcami obszarów pozamiejskich. Ta ten-
dencja wciąż jest rosnąca. Rozwiązania inteligen-
tnych miast pozwalają na lepsze zarządzanie coraz 
większymi skupiskami ludzi. Jest to możliwe poprzez 
dostosowanie do rosnącej liczby mieszkańców wy-
mogów infrastruktury miejskiej, czy też zapewnie-
nie obywatelowi dostępności do informacji.

Rosnąca liczba firm upatruje biznesowych szans 
w wykorzystaniu technologii do gromadzenia, 
agregowania oraz analizowania danych pobie-
ranych z rozproszonych czujników. Rozwój ICT 
bezpośrednio wpływa na możliwość odpowiedzi 
na zapotrzebowania technologiczne miast. Oczy-
wistym przykładem jest wykorzystanie czynnika 
SMART w budynkach. Do tej pory mówiło się tylko 
o sterowaniu ogrzewaniem czy klimatyzacją. Te-

raz – dzięki inteligentnym czujnikom – możliwe 
jest przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. 
Dzięki temu z dużą precyzją można określić m.in. 
zapotrzebowanie energetyczne budynku czy za-
potrzebowanie na energię.

Smart City to nie tylko budynki, ale także holi-
styczne podejście do „zarządzania miastem” czy 
też usprawnień w jego działaniu. Gminy dotychczas 
dostrzegały szansę dla Smart City przede wszyst-
kim w zwiększeniu niezawodności oraz przepusto-
wości transportu publicznego. Rolą przedsiębior-
ców jest aktywna współpraca w dialogu z miastami 
i gminami, aby propagować wiedzę nt. wykorzy-
stania Smart City w miastach i realnie ją wdrażać. 
Z coraz nowocześniejszą architekturą ICT w parze 
idzie rozwój niestosowanych dotąd technologii, 
takich jak AI czy Machine Learning. Pozwalają one 
realizować śmielsze i bardziej wymagające projek-
ty. Jednym z nich są tzw. living maps, umożliwiające 
modelowanie zachowań społecznych.

Do pojęcia Smart City należy również odbiorca 
tej technologii, zarówno w postaci pojedynczego 
człowieka, jak i społeczności. Samorządy powinny 
współpracować z mieszkańcami, zachęcając ich 
do większego uczestniczenia w życiu miasta, tak 
aby projekty Smart City były rozpoznawalne i wy-
korzystywane przez społeczeństwo lub konkretną 
grupę docelową. Czy Smart City jest lekarstwem na 
wszystkie bolączki miast? Z pewnością przed nami 
dużo wyzwań, ale już dziś możemy powiedzieć, że 
bez konkretnych kroków nie będziemy przygo-
towani na zbliżającą się rzeczywistość. Z dużym 
optymizmem spoglądam w najbliższą przyszłość, 
dostrzegając w Smart City pole do wielu działań 
biznesowych.
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Przychody	
ze	sprzedaży	
produktów	 
i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Przychody	
ze	sprzedaży	
produktów	 
i	usług	IT	 
(w	tys.	zł)

Sprzęt	własnej	
produkcji
(w	tys.	zł)

Sprzęt	firm	
trzecich	 

(partnerów)
(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.
1 ABC Data 2 645 974 2 439 614 -8% 2 935 400 2 709 285
2 Lenovo Technology B.V.* 1 700 000 1 850 000 9% 1 700 000 1 850 000 1 850 000
3 Dell EMC Polska* 1 500 000 1 780 000 19% 1 500 000 1 780 000 1 780 000
4 Tech Data Polska* 1 200 000 1 650 000 38% 1 200 000 1 650 000
5 ASUS Polska* 1 200 000 1 650 000 38% 700 000 640 000 1 650 000
6 HP Inc.* 1 400 000 1 550 000 11% 1 400 000 1 550 000 1 550 000
7 ASBISc Enterprises PLC** 750 886 1 072 522 43% 750 886 1 072 522
8 Intel Technology Poland* 830 000 880 000 6% 830 000 880 000 880 000
9 Cisco Systems* 605 000 725 000 20% 605 000 725 000 725 000

10 Apple* 600 000 680 000 13% 600 000 680 000 680 000

11 Samsung Electronics 
Polska* 580 000 640 000 10% 580 000 640 000 640 000

12 Incom Group* 595 000 595 000 0% 595 000 595 000
13 Arrow ECS 446 208 526 733 18% 454 608 569 084
14 NTT System 561 729 451 907 -20% 577 485 461 068

15 Fujitsu Technology Solu-
tions* 371 837 429 610 16% 371 837 429 610

16 Konica Minolta Business 
Solutions Polska* 313 000 330 000 5% 313 000 330 000 330 000

17 IBM Polska* 340 000 290 000 -15% 1 270 000 1 080 000 290 000
18 Integrated Solutions 289 112 262 328 -9% 425 165 441 602
19 Acer Poland/Slovakia* 200 000 250 000 25% 200 000 250 000 250 000
20 NCR Polska* 155 000 240 000 55% 155 000 240 000 240 000
21 AMD Polska* 164 000 230 000 40% 164 000 230 000 230 000
22 S&T w Polsce 94 600 221 513 134% 208 372 368 993
23 Senetic Holding 197 174 217 156 10% 239 861 260 108 217 156
24 Xerox Polska* 193 000 200 000
25 S4E 150 025 187 432 25% 185 879 239 628
26 Canon Polska* 168 000 175 000 4% 168 000 175 000 175 000
27 Ricoh* 130 000 142 000 9% 130 000 142 000 142 000
28 Atende 92 365 141 762 53% 168 495 231 464
29 Comp 178 400 141 387 -21% 335 841 288 518 141 387

30
Brother Central & Eastern 
Europe GMBH oddział  
w Polsce

136 000 140 176 3% 136 000 140 176 140 176

31 Brother Polska* 136 000 140 176 3% 136 000 140 176 140 176
32 Nokia* 120 000 130 000 8% 120 000 130 000 130 000
33 Eptimo 133 049 118 679 -11% 143 455 123 410 118 679
34 OKI Systems Polska* 111 500 107 500 -4% 111 500 107 500 107 500
35 Advatech 91 000 107 300 18% 215 315 249 300
36 Juniper Networks Poland* 91 000 106 000 16% 91 000 106 000 106 000
37 Arcus 82 908 94 926 14% 97 792 113 938

38 Zakłady Urządzeń  
Komputerowych Elzab** 99 444 91 142 -8% 99 444 91 142

39 Lexmark Polska* 98 000 90 000 -8% 98 000 90 000 90 000
40 LG Electronics Polska* 85 000 90 000 6% 85 000 90 000 90 000
41 Cloudware Polska 74 461 73 281 -2% 103 056 104 259 73 281

42 Huawei Enterprise* 60 000 72 000 20% 60 000 72 000

43 Asseco Data Systems 85 344 66 162 -22% 259 322 357 542

44 Innergo Systems 48 556 64 982 34% 55 616 77 947 64 982
45 ITPunkt 60 000 70 000 60 000

* – szacunki
** – raporty giełdowe

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	SPRZĘTU	IT	W	ROKU	2017	(1/2)
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2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2017	r. 2017	r.

46 NEC Display Solutions 
GmbH* 56 000 60 000 7% 56 000 60 000 60 000

47 Qumak 76 409 56 871 -26% 424 496 258 506
48 Enigma SOI 18 326 56 480 208% 40 340 95 411
49 APN Promise 33 000 45 000 36% 308 902 412 617
50 NetApp Poland* 47 500 45 000 -5% 47 500 45 000 45 000
51 Avaya Poland* 43 200 44 500 3% 43 200 44 500
52 Oracle Polska 50 050 36 800 -26% 715 000 736 000 36 800
53 Asseco Poland 31 096 36 733 18% 936 800 861 235
54 EIP 25 049 32 043 28% 48 886 61 576 32 043
55 Betacom 26 251 28 275 8% 127 849 137 704 28 275
56 Infomex 20 000 22 681 13% 82 038 94 681 22 681

57 ATENA Usługi  
Informatyczne i Finansowe 7 182 21 608 201% 112 084 121 943 21 608

58 Sygnity 52 842 20 264 -62% 355 244 261 274 100%

59 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 15 492 19 674 27% 25 857 30 219 4 976

60 net-o-logy 27 248 17 011 -38% 60 616 63 274
61 COIG 317 13 259 4083% 80 518 94 405 13 259
62 Ventus Communications 11 462 18 886 11 462
63 K3System 9 500 11 000 16% 13 500 16 000 11 000
64 Vecto 4 400 8 500 93% 5 700 10 000 9 000
65 LSI Software 7 567 7 994 6% 20 738 25 011
66 Comarch 6 381 7 973 25% 743 053 748 315 1 165 6 808
67 Euvic 4 000 7 500 88% 72 000 102 000
68 Transition Technologies 5 001 6 829 37% 137 372 215 050 6 829
69 Polycom* 5 200 6 750 30% 5 200 6 750
70 Bakotech 5 150 6 326 23% 8 170 10 682 6 326
71 ENGAVE Services 7 651 5 602 -27% 40 886 36 019 5 602
72 IGT Poland 3 037 2 911 -4% 73 690 83 100 2 911
73 itelligence 75 2 796 3628% 72 011 82 705 2 796
74 Kotrak 2 458 2 708 10% 17 511 19 608
75 Netia 2 100 12 000 18 300 2 100
76 Simple 1 369 2 012 47% 34 226 44 711
77 ASKA 1 600 1 600 0% 1 800 1 795
78 Rekord SI 810 1 370 69% 18 128 27 540
79 Wheel Systems 656 1 155 76% 8 387 10 291
80 DataConsult 1 831 1 034 -44% 4 997 5 399
81 Merinosoft 683 4 931 683
82 BizTech Konsulting 468 638 36% 11 430 13 283 638
83 TTS Company 335 509 52% 18 337 18 995 509
84 Connect Distribution 2 000 500 -75% 12 500 12 500
85 ALTAB 323 317 -2% 6 329 6 455 317

86 Sente Systemy  
Informatyczne 27 225 733% 10 902 13 054 225

87 Unit4 Polska 1 031 222 -78% 101 186 116 706 222
88 Atende Software 815 196 -76% 21 463 20 089
89 Controlling Systems 118 3 790
90 S-net 53 113 113% 1 198 1 695
91 DSR 120 73 -39% 14 200 15 960 73
92 SpyroSoft 30 9 721

* – szacunki

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	SPRZĘTU	IT	W	ROKU	2017	(2/2)
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
sprzętu	własnej	produkcji

(w	tys.	zł)

Udział	w	przycho-
dach	ze	sprzedaży	

produktów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	 
ze	sprzedaży	sprzętu	IT	 

(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzedaży	
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 Lenovo Technology B.V.* 1 700 000 1 850 000 9% 100 1 700 000 1 850 000 1 700 000 1 850 000

2 Dell EMC Polska* 1 500 000 1 780 000 19% 100 1 500 000 1 780 000 1 500 000 1 780 000

3 ASUS Polska* 1 200 000 1 650 000 38% 258 1 200 000 1 650 000 700 000 640 000

4 HP Inc.* 1 400 000 1 550 000 11% 100 1 400 000 1 550 000 1 400 000 1 550 000

5 Intel Technology Poland* 830 000 880 000 6% 100 830 000 880 000 830 000 880 000

6 Cisco Systems* 605 000 725 000 20% 100 605 000 725 000 605 000 725 000

7 Apple* 600 000 680 000 13% 100 600 000 680 000 600 000 680 000

8 Samsung Electronics 
Polska* 580 000 640 000 10% 100 580 000 640 000 580 000 640 000

9 Konica Minolta Business 
Solutions Polska* 313 000 330 000 5% 100 313 000 330 000 313 000 330 000

10 IBM Polska * 340 000 290 000 -15% 27 340 000 290 000 1 270 000 1 080 000

11 Acer Poland/Slovakia* 200 000 250 000 25% 100 200 000 250 000 200 000 250 000

12 NCR Polska* 155 000 240 000 55% 100 155 000 240 000 155 000 240 000

13 AMD Polska* 164 000 230 000 40% 100 164 000 230 000 164 000 230 000

14 Xerox Polska* 193 000 200 000 4% 100 193 000 200 000 193 000 200 000

15 Canon Polska* 168 000 175 000 4% 100 168 000 175 000 168 000 175 000

16 Ricoh* 130 000 142 000 9% 100 130 000 142 000 130 000 142 000

17
Brother Central  
& Eastern Europe GMBH 
oddział w Polsce

136 000 140 176 3% 100 136 000 140 176 136 000 140 176

18 Brother Polska* 136 000 140 176 3% 100 136 000 140 176 136 000 140 176

19 Nokia* 120 000 130 000 8% 100 120 000 130 000 120 000 130 000

20 OKI Systems Polska* 111 500 107 500 -4% 100 111 500 107 500 111 500 107 500

21 Juniper Networks Poland* 91 000 106 000 16% 100 91 000 106 000 91 000 106 000

22 Lexmark Polska* 98 000 90 000 -8% 100 98 000 90 000 98 000 90 000

23 LG Electronics Polska* 85 000 90 000 6% 100 85 000 90 000 85 000 90 000

24 Huawei Enterprise* 60 000 72 000 20% 100 60 000 72 000 60 000 72 000

25 NEC Display Solutions 
GmbH* 56 000 60 000 7% 100 56 000 60 000 56 000 60 000

26 NetApp Poland* 47 500 45 000 -5% 100 47 500 45 000 47 500 45 000

27 Avaya Poland* 43 200 44 500 3% 100 43 200 44 500 43 200 44 500

28 Oracle Polska 50 050 36 800 -26% 5 50 050 36 800 715 000 736 000

29 Polycom* 5 200 6 750 30% 100 5 200 6 750 5 200 6 750

30 IGT Poland 3 037 2 911 -4% 4 3 037 2 911 73 690 83 100

31 Comarch 418 1 165 179% 0 6 381 7 973 743 053 748 315

* – szacunki

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	SPRZĘTU	WŁASNEGO	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	 
serwerów,	komputerów,	 

peryferii	i	urządzeń	mobilnych
(w	tys.	zł)

Udział	 
w	sprzedaży	
sprzętu
(w	%)

Przychody	 
ze	sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzeda-
ży	produktów	i	usług	IT	

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 Lenovo Technology B.V.* 1 700 000 1 850 000 9% 100 1 700 000 1 850 000 1 700 000 1 850 000

2 Dell EMC Polska* 1 044 000 1 238 880 19% 70 1 500 000 1 780 000 1 500 000 1 780 000

3 HP Inc.* 900 000 1 000 000 11% 65 1 400 000 1 550 000 1 400 000 1 550 000

4 Apple* 600 000 680 000 13% 100 600 000 680 000 600 000 680 000

5 Samsung Electronics 
Polska* 580 000 640 000 10% 100 580 000 640 000 580 000 640 000

6 Hewlett Packard  
Enterprise Polska* 408 000 422 400 4% 69 595 000 616 000 850 000 880 000

7 IBM Polska* 340 000 290 000 -15% 100 340 000 290 000 1 270 000 1 080 000

8 Fujitsu Technology 
Solutions* 220 000 260 000 18% 81 280 000 320 000 371 837 429 610

9 Acer Poland/Slovakia* 200 000 250 000 25% 100 200 000 250 000 200 000 250 000

10 Veracomp 124 567 126 044 1% 37 330 652 338 698 616 432 670 578

11 LG Electronics Polska* 85 000 90 000 6% 100 85 000 90 000 85 000 90 000

12 NEC Display Solutions 
GmbH* 56 000 60 000 7% 100 56 000 60 000 56 000 60 000

13 Huawei Enterprise* 56 000 60 000 7% 83 60 000 72 000 60 000 72 000

14 Cloudware Polska 29 987 42 614 42% 58 74 461 73 281 103 056 104 259

15 ITPunkt 39 000 65 60 000 70 000

16 Innergo Systems 34 005 52 48 556 64 982 55 616 77 947

17 Comp 38 097 30 444 -20% 22 178 400 141 387 335 841 288 518

18 Eptimo 35 822 29 581 -17% 25 133 049 118 679 143 455 123 410

19 Senetic Holding 15 100 23 422 55% 11 197 174 217 156 239 861 260 108

20 EIP 9 580 14 160 48% 44 25 049 32 043 48 886 61 576

21 Betacom 13 749 13 608 -1% 48 26 251 28 275 127 849 137 704

22 Infomex 10 000 11 300 13% 50 20 000 22 681 82 038 94 681

23 Transition Technologies 5 001 6 829 37% 100 5 001 6 829 137 372 215 050

24 K3System 3 800 4 400 16% 40 9 500 11 000 13 500 16 000

25 Vecto 2 100 4 100 95% 48 4 400 8 500 5 700 10 000

26 ENGAVE Services 3 421 3 700 8% 66 7 651 5 602 40 886 36 019

27 COIG 85 2 661 3031% 20 317 13 259 80 518 94 405

28 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 1 350 2 100 56% 11 15 492 19 674 25 857 30 219

29 Rekord SI 810 1 020 26% 74 810 1 370 18 128 27 540

30 Ventus Communications 1 000 9 11 462 18 886

31 Sygnity 22 834 859 -96% 4 52 842 20 264 355 244 261 274

32 Merinosoft 498 73 683 4 931

33 Atende Software 815 196 -76% 100 815 196 21 463 20 089

34 ASKA 100 150 50% 9 1 600 1 600 1 800 1 795

35 S-net 36 86 139% 76 53 113 1 198 1 695

* – szacunki

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	SERWERÓW,	KOMPUTERÓW,	 
PERYFERII	I	URZĄDZEŃ	MOBILNYCH	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	sprzętu 
firm	trzecich	(partnerów)

(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	
ze	sprzedaży	
produktów	 
i	usług	IT
(w	%)

W	tym	ze	sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzedaży	
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 ABC Data 2 645 974 2 439 614 -8% 90 2 645 974 2 439 614 2 935 400 2 709 285

2 Tech Data Polska* 1 200 000 1 650 000 38% 100 1 200 000 1 650 000 1 200 000 1 650 000

3 ASBISc Enterprises PLC** 750 886 1 072 522 43% 100 750 886 1 072 522 750 886 1 072 522

4 Incom Group* 595 000 595 000 0% 100 595 000 595 000 595 000 595 000

5 Arrow ECS 446 208 526 733 18% 93 446 208 526 733 454 608 569 084

6 Integrated Solutions 289 112 262 328 -9% 59 289 112 262 328 425 165 441 602

7 S&T w Polsce 94 600 221 513 134% 60 94 600 221 513 208 372 368 993

8 Senetic Holding 197 174 217 156 10% 83 197 174 217 156 239 861 260 108

9 S4E 150 025 187 432 25% 78 150 025 187 432 185 879 239 628

10 Atende 92 365 141 762 53% 61 92 365 141 762 168 495 231 464

11 Comp 178 400 141 387 -21% 49 178 400 141 387 335 841 288 518

12 Eptimo 133 049 118 679 -11% 96 133 049 118 679 143 455 123 410

13 Advatech 91 000 107 300 18% 43 91 000 107 300 215 315 249 300

14 Arcus 82 908 94 926 14% 83 82 908 94 926 97 792 113 938

15 Cloudware Polska 74 461 73 281 -2% 70 74 461 73 281 103 056 104 259

16 Asseco Data Systems 85 344 66 162 -22% 19 85 344 66 162 259 322 357 542

17 Innergo Systems 48 556 64 982 34% 83 48 556 64 982 55 616 77 947

18 ITPunkt 60 000 86 60 000 70 000

19 Qumak 76 409 56 871 -26% 22 76 409 56 871 424 496 258 506

20 Enigma SOI 18 326 56 480 208% 59 18 326 56 480 40 340 95 411

21 APN Promise 33 000 45 000 36% 11 33 000 45 000 308 902 412 617

22 Asseco Poland 31 096 36 733 18% 4 31 096 36 733 936 800 861 235

23 EIP 25 049 32 043 28% 52 25 049 32 043 48 886 61 576

24 Betacom 26 251 28 275 8% 21 26 251 28 275 127 849 137 704

25 Infomex 20 000 22 681 13% 24 20 000 22 681 82 038 94 681

26
ATENA Usługi  
Informatyczne  
i Finansowe

7 182 21 608 201% 18 7 182 21 608 112 084 121 943

27 Sygnity 52 842 20 264 -62% 8 52 842 20 264 355 244 261 274

28 net-o-logy 27 248 17 011 -38% 27 27 248 17 011 60 616 63 274

* – szacunki
** – raporty giełdowe

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	SPRZĘTU	PARTNERÓW	W	ROKU	2017	(1/2)
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Lp. Firma

Przychody	ze	sprzedaży	sprzętu 
firm	trzecich	(partnerów)

(w	tys.	zł)

Udział	 
w	przychodach	
ze	sprzedaży	
produktów	 
i	usług	IT
(w	%)

W	tym	ze	sprzedaży	
sprzętu	IT	 
(w	tys.	zł)

Przychody	ze	sprzedaży	
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r. 2016	r. 2017	r.

29 COIG 317 13 259 4083% 14 317 13 259 80 518 94 405

30 Ventus Communications 11 462 61 11 462 18 886

31 K3System 9 500 11 000 16% 69 9 500 11 000 13 500 16 000

32 Vecto 4 500 9 000 100% 90 4 400 8 500 5 700 10 000

33 LSI Software 7 567 7 994 6% 32 7 567 7 994 20 738 25 011

34 Euvic 4 000 7 500 88% 7 4 000 7 500 72 000 102 000

35 Transition Technologies 5 001 6 829 37% 3 5 001 6 829 137 372 215 050

36 Comarch 5 963 6 808 14% 1 6 381 7 973 743 053 748 315

37 Bakotech 5 150 6 326 23% 59 5 150 6 326 8 170 10 682

38 ENGAVE Services 7 651 5 602 -27% 16 7 651 5 602 40 886 36 019

39 Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 4 846 4 976 3% 16 15 492 19 674 25 857 30 219

40 itelligence 2 796 3 75 2 796 72 011 82 705

41 Kotrak 2 458 2 708 10% 14 2 458 2 708 17 511 19 608

42 Netia 2 100 11 2 100 12 000 18 300

43 Simple 1 369 2 012 47% 5 1 369 2 012 34 226 44 711

44 ASKA 1 600 1 600 0% 89 1 600 1 600 1 800 1 795

45 Rekord SI 810 1 370 69% 5 810 1 370 18 128 27 540

46 DataConsult 1 831 1 034 -44% 19 1 831 1 034 4 997 5 399

47 Merinosoft 683 14 683 4 931

48 BizTech Konsulting 468 638 36% 5 468 638 11 430 13 283

49 TTS Company 335 509 52% 3 335 509 18 337 18 995

50 Connect Distribution 2 000 500 -75% 4 2 000 500 12 500 12 500

51 ALTAB 323 317 -2% 5 323 317 6 329 6 455

52 Sente Systemy 
Informatyczne 27 225 733% 2 27 225 10 902 13 054

53 Unit4 Polska 1 031 222 -78% 0 1 031 222 101 186 116 706

54 Atende Software 815 196 -76% 1 815 196 21 463 20 089

55 Controlling Systems 118 3 118 3 790

56 DSR 120 73 -39% 0 120 73 14 200 15 960

57 Cludo 3 60 1900% 1 4 990 5 797

FIRMY	O	NAJWIĘKSZYCH	PRZYCHODACH	ZE	SPRZEDAŻY	SPRZĘTU	PARTNERÓW	W	ROKU	2017	(2/2)
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Rynek cyber-
bezpieczeństwa 
w Polsce będzie 

wart 1,5 mld zł
Rosną wydatki polskich firm na bezpieczeństwo IT. W roku 2017 ich wartość wzrosła o prawie  
11%, tj. do 1,3 mld zł. W tym roku wzrost ma być jeszcze szybszy, bo 16%, do 1,5 mld zł.  
Cały ekosystem rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach wart 
jest ponad trzykrotnie więcej – ok. 5 mld zł.

ponad 1,5 mld zł, to przynajmniej część tej war-
tości przypada na usługi, które można połączyć 
z zapewnieniem bezpieczeństwa firmowej infra-
struktury. Niektórzy dostawcy twierdzą, że tak 
naprawdę należałoby uwzględnić cały rynek data 
center. Do tego dochodzą rozwiązania dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, sprzęt  
i systemy CCTV, zasilanie gwarantowane itd.  
Ponadto należy doliczyć wartość usług informa-
tyki śledczej i odzyskiwania danych. Tak najszerzej 
zdefiniowany rynek to – według PMR – już ponad 
5 mld zł w skali roku.

[ DOMINUJĄ ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE  
W BEZPIECZEŃSTWIE IT ] 
Z rozmów analityków PMR z dostawcami wynika, że 
struktura rynku cyberbezpieczeństwa z podziałem 
analogicznym do całego rynku IT w Polsce (domina-
cja sprzętu) nie do końca oddaje specyfikę zakupów 
rozwiązań bezpieczeństwa. Zdaniem dostawców,  
w praktyce dużo większe znaczenie ma podział 
funkcjonalny, a niekoniecznie model, w jakim za-
bezpieczenie w określonym obszarze jest realizowa-
ne. Dzieje się tak dlatego, że rozwiązania sprzętowe 
są nierzadko wprost substytucyjne dla – realizują-
cych dokładnie te same zadania – rozwiązań apli-
kacyjnych.

Producenci antywirusów przekonują, że filtry anty-
spamowe czy firewall w przypadku segmentu MŚP 

Według najnowszego raportu PMR pt. Rynek cy-
berbezpieczeństwa w Polsce 2018. Analiza rynku  
i prognozy rozwoju na lata 2018–2022, rynek po-
wrócił do dwucyfrowej dynamiki widocznej już  
w roku 2015. W ciągu ostatnich 7 lat rynek cyber-
bezpieczeństwa zyskał ponad 500 mln zł, a dyna-
mika – pomimo stagnacji w roku 2016 – wynosiła 
średnio 8% w skali roku.

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku przy-
jęcia najszerszej możliwej definicji, wartość rynku 
uległaby skokowemu zwiększeniu. Uwzględnienie 
jedynie wpływów ze sprzedaży pamięci masowych, 
rozwiązań backupu i archiwizacji podwoiłoby 
wartość rynku. Z szacunków PMR wynika, że jeśli 
całkowita wartość rynku centrów danych wynosi 

W wielu obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem 
widać wyraźny postęp i zdecydowaną zmianę 
nastawienia firm, np. w porównaniu do analogicznych 
badań realizowanych w roku 2013. Z kolei w związku 
z RODO można dostrzec większą chęć do szkolenia 
własnych pracowników i opracowania polityki 
bezpieczeństwa. W najnowszej edycji badania dużych 
firm w zasadzie trudno wskazać respondenta, który 
stwierdziłby, że w obszarze cyberbezpieczeństwa nie będą 
podejmowane żadne działania.
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w kraju to obecnie niemal w 100% rozwiązania 
aplikacyjne. Natomiast urządzenia dedykowane 
albo wielofunkcyjne, klasy UTM, przejmują te za-
dania w dużych organizacjach i instytucjach. Do 
tego dochodzi popularyzacja chmury publicznej. 
W przypadku największych dostawców możliwy 
jest nawet zakup rozwiązań typowo sprzętowych 
(np. NGFW) jako usługi, tak samo jak dokonuje się 
zakupu instancji serwerowych.

Jeśli chodzi o tak zdefiniowaną strukturę, polski 
rynek różni się od światowego wysokim udziałem 
rozwiązań sieciowych i tych do zabezpieczeń koń-
cówek, które firmy wdrażają i same administrują. 
Natomiast stosunkowo niski jest udział usług za-
rządzanych.

Na potrzeby raportu dotyczącego cyberbezpieczeń-
stwa PMR przeprowadziła dedykowane badanie 
na próbie ok. 1000 przedsiębiorstw działających  
w Polsce. Jednym z tematów poruszanych w tym 
badaniu była struktura wydatków i budżety IT 
firm, w tym m.in. wydatki na cyberbezpieczeństwo. 
W roku 2017 wzrost budżetu na ten cel zadeklaro-
wało 30% dużych i 20% średnich przedsiębiorstw 
w Polsce. Z badań PMR wynika, że największe pod-
mioty w kraju już teraz w zdecydowanej większości 
korzystają z podstawowego typu zabezpieczeń. 
W ich przypadku poziom penetracji sięga 100%.

W wielu obszarach związanych z cyberbezpie-
czeństwem widać wyraźny postęp i zdecydowaną 
zmianę nastawienia firm, np. w porównaniu z ana-
logicznymi badaniami realizowanymi w roku 2013. 
Z kolei w związku z RODO dostrzega się większą 
chęć do szkolenia własnych pracowników i opraco-
wania polityki bezpieczeństwa. W najnowszej edy-
cji badania dużych firm w zasadzie trudno wskazać 
respondenta, który stwierdziłby, że w obszarze cy-
berbezpieczeństwa nie będą podejmowane żadne 
działania.

Z badań PMR wynika też, że do głównych czynników 
oddziałujących na polski rynek cyberbezpieczeń-
stwa należą obecnie:

 regulacje prawne (w ostatnim czasie przede 
wszystkim RODO),

 proces stopniowej zmiany świadomości od-
biorców końcowych w zakresie wagi korzysta-
nia z rozwiązań cyberbezpieczeństwa,

 postawa kadry zarządzającej w polskich przed-
siębiorstwach i rosnące kompetencje,

 działania marketingowo-edukacyjne dostaw-
ców,

 coraz większa liczba nowych zagrożeń,
 doniesienia medialne o atakach,
 rosnąca penetracja internetu i coraz większa 

ilość przetwarzanych danych,
 rozwój rynku handlu internetowego,
 sytuacja makroekonomiczna.

Co druga badana firma z segmentu dużych i śred-
nich firm zadeklarowała, że do tej pory nigdy nie 
doświadczyła żadnych cyberataków (48%). Nieco 
częściej na brak ataków wskazywały firmy zatrud-
niające poniżej 250 pracowników (51%). Co trzeci 
przedstawiciel badanych przedsiębiorstw stwierdził, 
że jego firma padła ofiarą złośliwego oprogramo-

Z rozmów analityków PMR z dostawcami wynika,  
że struktura rynku cyberbezpieczeństwa z podziałem 
analogicznym do całego rynku IT w Polsce (dominacja 
sprzętu) nie do końca oddaje specyfikę zakupów 
rozwiązań bezpieczeństwa. Zdaniem dostawców, 
w praktyce dużo większe znaczenie ma podział 
funkcjonalny, a niekoniecznie model, w jakim 
zabezpieczenie w określonym obszarze jest realizowane. 
Dzieje się tak dlatego, że rozwiązania sprzętowe są 
nierzadko wprost substytucyjne dla - realizujących 
dokładnie te same zadania - rozwiązań aplikacyjnych.

  WARTOŚĆ       DYNAMIKA

WARTOŚĆ	(W	MLD	ZŁ)	I	DYNAMIKA	(W	PROC.)	RYNKU	CYBERBEZPIECZEŃSTWA	W	POLSCE	W	LATACH	2012-2018

2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r.*

0,9 0,99 1,04 1,19 1,17 1,3 1,5

9,7% 9,2%

5,2%

14,4%

-1,6%

10,8%

16,1%

* – prognoza
Źródło: PMR
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wania. Częściej ofiarami tego typu ataków padały 
duże firmy (42%, w porównaniu do 32% odnotowa-
nych w grupie średnich przedsiębiorstw). Natomiast 
duże firmy – z racji skali swojej działalności – znacz-
nie częściej niż średnie przedsiębiorstwa bywają 
ponadto celem bezpośrednich ataków, takich jak: 
ataki na serwery firmowe (15%), zasoby www (13%) 
czy bazy danych (8%).
 
5	ważnych	trendów	na	rynku	cyberbezpieczeń-
stwa	w	Polsce:
1. Zwiększenie budżetu na działania w obszarze 

cyberbezpieczeństwa w 2017 roku rozważa co 
piąta średnia i co trzecia duża firma.

2. Ponad połowa przebadanych organizacji (53%) 
rozpoczęła lub planuje rozpoczęcie procesu 
dostosowania się do RODO.

3. Okresowe szkolenia dla pracowników z zakresu 
ochrony danych osobowych są najczęstszym 
działaniem związanym z dostosowaniem się 
do wymogów RODO/GDPR.

4. Zarówno w średnich, jak i w dużych firmach 
najważniejszymi rozwiązaniami wpływającymi 
na bezpieczeństwo sieciowe są program anty-
wirusowy oraz zapora sieciowa. Dla większości 
badanych organizacji stanowią one podstawę 
całego systemu bezpieczeństwa.

5. Przedstawiciele 80% badanych firm z sektora 
dużych i średnich przedsiębiorstw zadeklaro-
wali, że sami kupują, wdrażają oraz zarządzają 
rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

[ UWAGI METODOLOGICZNE ]
Badanie odbiorców rozwiązań cyberbezpieczeń-
stwa zostało przeprowadzone w III kw. 2017 roku ze 
studia CATI PMR w Krakowie. Wykorzystano w nim 
losową, warstwową próbę firm zatrudniających 
10–49, 50–249 oraz co najmniej 250 pracowników. 
W badaniu nie uwzględniono stowarzyszeń, służb 
mundurowych i administracji publicznej. W sumie 
zrealizowano 983 pełnowartościowe wywiady  
(302 wywiady z małymi firmami, 334 ze średnimi 
oraz 347 z dużymi). Respondentami w badanych 
przedsiębiorstwach były osoby najlepiej orientu-
jące się w sprawach wykorzystywanych rozwiązań 
w obszarze IT i telekomunikacji w firmie. Dużą liczbę 
wywiadów przeprowadzono także z osobami zaj-
mującymi najwyższe stanowiska kierownicze (np. 
dyrektor finansowy, prezes, wiceprezes) w badanych 
firmach.

Pełne wyniki badania, strukturę rynku, szczegółowe 
dane i prognozy z uwzględnieniem poszczególnych 
segmentów, jak również profile dostawców działają-
cych na polskim rynku, można znaleźć w najnowszej 
edycji raportu PMR pt. Rynek cyberbezpieczeństwa 
w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na 
lata 2018–2022.  

ZMIANY	BUDŻETU	NA	DZIAŁANIA	ZWIĄZANE	 
Z	CYBERBEZPIECZEŃSTWEM	W	2017	ROKU

UDZIAŁ	RÓŻNYCH	RODZAJÓW	CYBERATAKÓW	W	SEKTORZE	DUŻYCH	 
I	ŚREDNICH	FIRM	W	POLSCE	W	2017	ROKU

Źródło: PMR

  Bez zmian            Wzrost wydatków            Spadek wydatków

75% 61%

20%

30%

5% 9%

ŚREDNIE FIRMY DUŻE FIRMY

Źródło: PMR

51%
45%

Nie doświadczyliśmy żadnych ataków

32%
42%

Złośliwe oprogramowanie (malware)

12%
16%

Ataki na komputery pracowników

6%
15%

Ataki na serwery firmowe

7%
13%

Ataki na zasoby www

6%
15%

DoS/DDoS

4%
8%

Ataki na bazy danych

2%
8%

Ataki APT

ŚREDNIE FIRMY

DUŻE FIRMY



Tworzymy unikalne wydarzenia  
dla firm technologicznych.
Dajemy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych  
z decydentami IT najważniejszych organizacji w Polsce.

projektów 
konferencyjnych

partnerów - firm 
technologicznych

80
140

Zapewniamy kompleksowy program 
realizacji konferencji oraz spotkań 
biznesowych na zlecenie klienta.

Profesjonalny zespół ekspertów  
oraz znajomość rynku ICT  

podstawą naszych realizacji

Wspieramy przy tworzeniu formuły 
i programu merytorycznego oraz 

towarzyszących publikacji.

Kompleksowa obsługa Nasze kompetencjeWartość merytoryczna

W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania  
relacji z potencjalnymi klientami. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, odpowiadających na potrzeby  

menedżerów ICT. Evention jest organizatorem uznanych na rynku konferencji, m.in.:

Big Data Technology Warsaw Summit • CYBERGOV • CHIEF Data Officer Forum  
• IoT Summit • Advanced Threat Summit

WWW.EVENTION.PL

Zrealizowaliśmy

Obsłużyliśmy

uczestników  
naszych wydarzeń4000 

Gościliśmy
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 * – szacunki

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
rozwiązań bezpieczeństwa

(w tys. zł)

Udział w sprze-
daży produk-
tów i usług IT

(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1 Veracomp 108 354 142 413 31% 21 616 432 670 578

2 Check Point Software* 83 000 96 000 16% 100 83 000 96 000

3 Enigma SOI 40 340 95 411 137% 100 40 340 95 411

4 Symantec Poland* 70 000 64 000 -9% 100 70 000 64 000

5 McAfee Polska* 48 000 57 000 19% 100 48 000 57 000

6 Mediarecovery 21 797 28 497 31% 100 21 797 28 497

7 Senetic Holding 27 405 22 236 -19% 9 239 861 260 108

8 Integrated Solutions 15 859 4 425 165 441 602

9 Wheel Systems 8 387 10 291 23% 100 8 387 10 291

10 Eptimo 11 115 7 874 -29% 6 143 455 123 410

11 Bakotech 5 150 6 326 23% 59 8 170 10 682

12 Ventus Communications 5 000 26 18 886

13 Betacom 3 993 4 950 24% 4 127 849 137 704

14 EIP 1 158 2 168 87% 4 48 886 61 576

15 Innergo Systems 1 487 2 55 616 77 947

16 Transition Technologies 1 245 1 137 372 215 050

17 K3System 475 550 16% 3 13 500 16 000

18 Connect Distribution 500 500 0% 4 12 500 12 500

19 COIG 468 0 80 518 94 405

20 Vecto 100 200 100% 2 5 700 10 000

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ROZWIĄZAŃ BEZPIECZEŃSTWA W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
rozwiązań sieciowych

(w tys. zł)

Udział  
w sprzeda-
ży sprzętu

(w %)

W tym ze 
sprzedaży 
sprzętu IT 
(w tys. zł)

W tym ze 
sprzedaży 
sprzętu IT 
(w tys. zł)

Przychody 
ze sprzedaży 
produktów  
i usług IT  
(w tys. zł)

Przychody ze 
sprzedaży pro-

duktów  
i usług IT 
(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r.

1 Cisco Systems* 605 000 725 000 20% 100 605 000 725 000 605 000 725 000

2 Senetic Holding 132 556 145 738 10% 56 197 174 217 156 239 861 260 108

3 Juniper Networks Poland* 98 000 90 000 -8% 85 91 000 106 000 91 000 106 000

4 Eptimo 62 659 68 615 10% 56 133 049 118 679 143 455 123 410

5 Veracomp 48 999 52 427 7% 8 616 432 670 578

6 Avaya Poland* 43 200 44 500 3% 100 43 200 44 500 43 200 44 500

7 Comp 67 694 39 582 -42% 14 178 400 141 387 335 841 288 518
8 Integrated Solutions 31 136 7 289 112 262 328 425 165 441 602
9 Innergo Systems 11 722 15 48 556 64 982 55 616 77 947

10 Ventus Communications 9 500 50 11 462 18 886
11 Polycom* 5 200 6 750 30% 100 5 200 6 750 5 200 6 750

12 EIP 3 998 4 800 20% 8 25 049 32 043 48 886 61 576
13 Betacom 1 200 1 26 251 28 275 127 849 137 704
14 K3System 950 1 100 16% 7 9 500 11 000 13 500 16 000

15 Cloudware Polska 404 943 133% 1 74 461 73 281 103 056 104 259

16 Vecto 300 500 67% 5 4 400 8 500 5 700 10 000

17 ASKA 300 250 -17% 14 1 600 1 600 1 800 1 795

18 COIG 17 248 1359% 0 317 13 259 80 518 94 405

19
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

50 60 20% 0 15 492 19 674 25 857 30 219

20 Merinosoft 42 1 683 4 931

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ROZWIĄZAŃ SIECIOWYCH W ROKU 2017
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Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży drukarek  
i urządzeń wielofunkcyjnych

(w tys. zł)

Udział  
w sprzedaży 

sprzętu
(w %)

W tym ze sprzedaży 
sprzętu IT
(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług IT 

(w tys. zł)
2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r.

1 HP Inc.* 490 000 542 500 11% 35 1 400 000 1 550 000 1 400 000 1 550 000

2
Konica Minolta Business 
Solutions Polska*

313 000 330 000 5% 100 313 000 330 000 313 000 330 000

3 Xerox Polska* 193 000 200 000 4% 100 193 000 200 000 193 000 200 000

4 Canon Polska* 168 000 175 000 4% 100 168 000 175 000 168 000 175 000

5 Ricoh* 130 000 142 000 9% 100 130 000 142 000 130 000 142 000

6
Brother Central & Eastern 
Europe GMBH oddział  
w Polsce

136 000 140 176 3% 100 136 000 140 176 136 000 140 176

7 Brother Polska* 136 000 140 176 3% 100 136 000 140 176 136 000 140 176

8 OKI Systems Polska* 111 500 107 500 -4% 100 111 500 107 500 111 500 107 500

9 Arcus 91 425 107 242 17% 94 82 908 94 926 97 792 113 938

10 Lexmark Polska* 98 000 90 000 -8% 100 98 000 90 000 98 000 90 000

11 Betacom 3 420 3 683 8% 3 26 251 28 275 127 849 137 704

12 Senetic Holding 1 361 2 959 117% 1 197 174 217 156 239 861 260 108

13 Eptimo 11 223 1 714 -85% 1 133 049 118 679 143 455 123 410

14 EIP 1 559 1 201 -23% 2 25 049 32 043 48 886 61 576

15
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

677 1 200 77% 4 15 492 19 674 25 857 30 219

16 Comp 1 600 223 -86% 0 178 400 141 387 335 841 288 518

17 ASKA 150 200 33% 11 1 600 1 600 1 800 1 795

18 COIG 33 172 421% 0 317 13 259 80 518 94 405
19 Merinosoft 75 2 683 4 931
20 Vecto 50 50 0% 1 4 400 8 500 5 700 10 000
21 Innergo Systems 35 48 556 64 982 55 616 77 947

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY SYSTEMÓW DRUKU W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży systemów 
pamięci masowych, backupu i archiwizacji 

(w tys. zł)

Udział w sprzeda-
ży produktów  

i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzeda-
ży sprzętu IT 

(w tys. zł)

Przychody ze sprzeda-
ży produktów i usług IT 

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r.

1 Dell EMC Poland* 291 000 345 320 19% 19 1 500 000 1 780 000 1 500 000 1 780 000

2 Veracomp 157 086 160 227 2% 24 616 432 670 578

3
Hewlett Packard  
Enterprise Polska*

76 700 80 080 4% 9 595 000 616 000 850 000 880 000

4 NetApp Poland* 47 500 45 000 -5% 100 47 500 45 000

5 Cloudware Polska 33 250 29 924 -10% 29 74 461 73 281 103 056 104 259

6 Senetic Holding 20 752 22 801 10% 9 197 174 217 156 239 861 260 108

7 ITPunkt 21 000 30 60 000 70 000

8 Infomex 10 000 11 300 13% 12 20 000 22 681 82 038 94 681

9 Eptimo 12 230 10 895 -11% 9 133 049 118 679 143 455 123 410

10 Betacom 9 083 9 784 8% 7 26 251 28 275 127 849 137 704

11 EIP 6 889 8 554 24% 14 25 049 32 043 48 886 61 576

12 COIG 112 7 608 6693% 8 317 13 259 80 518 94 405

13 K3System 3 800 4 950 30% 31 9 500 11 000 13 500 16 000

14 Comp 11 861 4 145 -65% 1 178 400 141 387 335 841 288 518

15 ENGAVE Services 4 230 1 902 -55% 5 7 651 5 602 40 886 36 019

16 Vecto 900 1 800 100% 18 4 400 8 500 5 700 10 000

17 Innergo Systems 1 531 2 48 556 64 982 55 616 77 947

18 Sygnity 3 561 1 116 -69% 0 52 842 20 264 355 244 261 274

19 Merinosoft 68 1 683 4 931

20 Ventus Communications 50 0 11 462 18 886

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ROZWIĄZAŃ PAMIĘCI MASOWYCH, BACKUPU I ARCHIWIZACJI W ROKU 2017
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 * – szacunki

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
rozwiązań bezpieczeństwa

(w tys. zł)

Udział w sprze-
daży produk-
tów i usług IT

(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1 Veracomp 108 354 142 413 31% 21 616 432 670 578

2 Check Point Software* 83 000 96 000 16% 100 83 000 96 000

3 Enigma SOI 40 340 95 411 137% 100 40 340 95 411

4 Symantec Poland* 70 000 64 000 -9% 100 70 000 64 000

5 McAfee Polska* 48 000 57 000 19% 100 48 000 57 000

6 Mediarecovery 21 797 28 497 31% 100 21 797 28 497

7 Senetic Holding 27 405 22 236 -19% 9 239 861 260 108

8 Integrated Solutions 15 859 4 425 165 441 602

9 Wheel Systems 8 387 10 291 23% 100 8 387 10 291

10 Eptimo 11 115 7 874 -29% 6 143 455 123 410

11 Bakotech 5 150 6 326 23% 59 8 170 10 682

12 Ventus Communications 5 000 26 18 886

13 Betacom 3 993 4 950 24% 4 127 849 137 704

14 EIP 1 158 2 168 87% 4 48 886 61 576

15 Innergo Systems 1 487 2 55 616 77 947

16 Transition Technologies 1 245 1 137 372 215 050

17 K3System 475 550 16% 3 13 500 16 000

18 Connect Distribution 500 500 0% 4 12 500 12 500

19 COIG 468 0 80 518 94 405

20 Vecto 100 200 100% 2 5 700 10 000

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ROZWIĄZAŃ BEZPIECZEŃSTWA W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży  
rozwiązań sieciowych

(w tys. zł)

Udział  
w sprzeda-
ży sprzętu

(w %)

W tym ze 
sprzedaży 
sprzętu IT 
(w tys. zł)

W tym ze 
sprzedaży 
sprzętu IT 
(w tys. zł)

Przychody 
ze sprzedaży 
produktów  
i usług IT  
(w tys. zł)

Przychody ze 
sprzedaży pro-

duktów  
i usług IT 
(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r.

1 Cisco Systems* 605 000 725 000 20% 100 605 000 725 000 605 000 725 000

2 Senetic Holding 132 556 145 738 10% 56 197 174 217 156 239 861 260 108

3 Juniper Networks Poland* 98 000 90 000 -8% 85 91 000 106 000 91 000 106 000

4 Eptimo 62 659 68 615 10% 56 133 049 118 679 143 455 123 410

5 Veracomp 48 999 52 427 7% 8 616 432 670 578

6 Avaya Poland* 43 200 44 500 3% 100 43 200 44 500 43 200 44 500

7 Comp 67 694 39 582 -42% 14 178 400 141 387 335 841 288 518
8 Integrated Solutions 31 136 7 289 112 262 328 425 165 441 602
9 Innergo Systems 11 722 15 48 556 64 982 55 616 77 947

10 Ventus Communications 9 500 50 11 462 18 886
11 Polycom* 5 200 6 750 30% 100 5 200 6 750 5 200 6 750

12 EIP 3 998 4 800 20% 8 25 049 32 043 48 886 61 576
13 Betacom 1 200 1 26 251 28 275 127 849 137 704
14 K3System 950 1 100 16% 7 9 500 11 000 13 500 16 000

15 Cloudware Polska 404 943 133% 1 74 461 73 281 103 056 104 259

16 Vecto 300 500 67% 5 4 400 8 500 5 700 10 000

17 ASKA 300 250 -17% 14 1 600 1 600 1 800 1 795

18 COIG 17 248 1359% 0 317 13 259 80 518 94 405

19
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

50 60 20% 0 15 492 19 674 25 857 30 219

20 Merinosoft 42 1 683 4 931
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Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży drukarek  
i urządzeń wielofunkcyjnych

(w tys. zł)

Udział  
w sprzedaży 

sprzętu
(w %)

W tym ze sprzedaży 
sprzętu IT
(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług IT 

(w tys. zł)
2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r.

1 HP Inc.* 490 000 542 500 11% 35 1 400 000 1 550 000 1 400 000 1 550 000

2
Konica Minolta Business 
Solutions Polska*

313 000 330 000 5% 100 313 000 330 000 313 000 330 000

3 Xerox Polska* 193 000 200 000 4% 100 193 000 200 000 193 000 200 000

4 Canon Polska* 168 000 175 000 4% 100 168 000 175 000 168 000 175 000

5 Ricoh* 130 000 142 000 9% 100 130 000 142 000 130 000 142 000

6
Brother Central & Eastern 
Europe GMBH oddział  
w Polsce

136 000 140 176 3% 100 136 000 140 176 136 000 140 176

7 Brother Polska* 136 000 140 176 3% 100 136 000 140 176 136 000 140 176

8 OKI Systems Polska* 111 500 107 500 -4% 100 111 500 107 500 111 500 107 500

9 Arcus 91 425 107 242 17% 94 82 908 94 926 97 792 113 938

10 Lexmark Polska* 98 000 90 000 -8% 100 98 000 90 000 98 000 90 000

11 Betacom 3 420 3 683 8% 3 26 251 28 275 127 849 137 704

12 Senetic Holding 1 361 2 959 117% 1 197 174 217 156 239 861 260 108

13 Eptimo 11 223 1 714 -85% 1 133 049 118 679 143 455 123 410

14 EIP 1 559 1 201 -23% 2 25 049 32 043 48 886 61 576

15
Petrosoft.pl Technologie 
Informatyczne 

677 1 200 77% 4 15 492 19 674 25 857 30 219

16 Comp 1 600 223 -86% 0 178 400 141 387 335 841 288 518

17 ASKA 150 200 33% 11 1 600 1 600 1 800 1 795

18 COIG 33 172 421% 0 317 13 259 80 518 94 405
19 Merinosoft 75 2 683 4 931
20 Vecto 50 50 0% 1 4 400 8 500 5 700 10 000
21 Innergo Systems 35 48 556 64 982 55 616 77 947

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY SYSTEMÓW DRUKU W ROKU 2017

Lp. Firma

Przychody ze sprzedaży systemów 
pamięci masowych, backupu i archiwizacji 

(w tys. zł)

Udział w sprzeda-
ży produktów  

i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzeda-
ży sprzętu IT 

(w tys. zł)

Przychody ze sprzeda-
ży produktów i usług IT 

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r.

1 Dell EMC Poland* 291 000 345 320 19% 19 1 500 000 1 780 000 1 500 000 1 780 000

2 Veracomp 157 086 160 227 2% 24 616 432 670 578

3
Hewlett Packard  
Enterprise Polska*

76 700 80 080 4% 9 595 000 616 000 850 000 880 000

4 NetApp Poland* 47 500 45 000 -5% 100 47 500 45 000

5 Cloudware Polska 33 250 29 924 -10% 29 74 461 73 281 103 056 104 259

6 Senetic Holding 20 752 22 801 10% 9 197 174 217 156 239 861 260 108

7 ITPunkt 21 000 30 60 000 70 000

8 Infomex 10 000 11 300 13% 12 20 000 22 681 82 038 94 681

9 Eptimo 12 230 10 895 -11% 9 133 049 118 679 143 455 123 410

10 Betacom 9 083 9 784 8% 7 26 251 28 275 127 849 137 704

11 EIP 6 889 8 554 24% 14 25 049 32 043 48 886 61 576

12 COIG 112 7 608 6693% 8 317 13 259 80 518 94 405

13 K3System 3 800 4 950 30% 31 9 500 11 000 13 500 16 000

14 Comp 11 861 4 145 -65% 1 178 400 141 387 335 841 288 518

15 ENGAVE Services 4 230 1 902 -55% 5 7 651 5 602 40 886 36 019

16 Vecto 900 1 800 100% 18 4 400 8 500 5 700 10 000

17 Innergo Systems 1 531 2 48 556 64 982 55 616 77 947

18 Sygnity 3 561 1 116 -69% 0 52 842 20 264 355 244 261 274

19 Merinosoft 68 1 683 4 931

20 Ventus Communications 50 0 11 462 18 886

FIRMY O NAJWIĘKSZYCH PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ROZWIĄZAŃ PAMIĘCI MASOWYCH, BACKUPU I ARCHIWIZACJI W ROKU 2017
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Big Data ma  
coraz większe 

znaczenie 
dla współczesnej 

ekonomii
Analiza dużych zbiorów danych zamienia zwykłe przedmioty codziennego użytku, takie 

jak termostaty, w inteligentną technologię. Big Data pomaga kierowcom znaleźć miejsce 
parkingowe. Umożliwia korzystanie z bezpłatnych usług internetowych  

– od wyszukiwarek po aplikacje. Pozwala lepiej kontrolować stan zdrowia. Wpływa na 
rozwój innowacyjnych wynalazków, takich jak bezzałogowe samochody czy urządzenia 
mobilne z dostępem do internetu. Jednocześnie analiza dużych zbiorów danych na nasz 
temat budzi wiele wątpliwości natury prawnej, moralnej i etycznej. Dotyczą one takich 

kwestii, jak bezpieczeństwo cybernetyczne czy odpowiedzialność firm za działania 
podejmowane na podstawie stosowanych przez nie algorytmów.  

W tym artykule skupiamy się na wpływie Big Data na konkurencję. Dla wielu firm analiza 
dużych zbiorów danych pełni kluczową rolę w kontekście podejmowania strategicznych 
decyzji biznesowych. Coraz więcej z nich przyjmuje model biznesowy oparty na analizie 

danych, aby uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną. 
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Gromadzenie danych może rodzić konsekwencje 
na gruncie prawa konkurencji i wpływać na od-
powiedzialność podmiotu zarówno na podstawie 
prawa unijnego, jak i polskiej Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Ich przetwarzanie 
i wykorzystywanie może mieć znaczenie w świetle 
koncentracji przedsiębiorstw, porozumień dys-
kryminacyjnych, sprzedaży wiązanej czy zmów 
cenowych. Dowodem tego jest wiele postępo-
wań podejmowanych w ostatnich latach przez 
Komisję Europejską oraz krajowe organy anty-
monopolowe.

Dyskusja o prawie konkurencji w kontekście 
danych osobowych i prywatności rozpoczęła 
się od – wartego 3,1 mld USD – przejęcia spółki 
DoubleClick Inc. przez Google. Analizą wpływu 
tej transakcji na rynek zajęła się Komisja Eu-
ropejska w 2008 roku. Google ma najsilniejszą 
pozycję wśród wyszukiwarek internetowych 
w Europie, co daje mu przewagę, jeżeli cho-
dzi o proste reklamy wyświetlane w wynikach 
wyszukiwania. Z kolei działalność DoubleClick 
opiera się na nietypowych reklamach wyświet-
lających się na wielu stronach internetowych. 
Spółka ta wykorzystuje technologie wspoma-
gające prezentację reklam, które pozwalają 
reklamodawcom na kierowanie reklam bezpo-
średnio do potencjalnych klientów i badanie 
ich skuteczności. 

Na kanwie tej sprawy wskazywano, że gromadze-
nie informacji może decydować o uzyskaniu prze-
wagi rynkowej. Sugerowano, że transakcja Google 
– DoubleClick pozwoli tym przedsiębiorstwom 
na łączenie stosowanych metod pozyskiwania 
danych o użytkownikach sieci. Komisja Europej-
ska doszła jednak ostatecznie do przekonania, że 
spółki działają w różnych częściach rynku marke-
tingu internetowego, a ich połączenie nie dotyczy 
podmiotów konkurujących. 

[ KONCENTRACJA PRZEDSIĘBIORSTW ]
Koncentracja przedsiębiorstw – fuzja, przejęcie, 
utworzenie nowego przedsiębiorstwa czy nabycie 
przez przedsiębiorcę części mienia innego przed-
siębiorcy może doprowadzić do niekorzystnych 
– w kontekście prawa konkurencji – zmian na ryn-
ku, również rynku Big Data. W jej wyniku może 
dojść do nadmiernej konsolidacji, prowadzącej 
do istotnego ograniczenia konkurencji, w szcze-
gólności przez uzyskanie lub umocnienie pozycji 
dominującej.

Big Data znalazła się w centrum uwagi organów 
monopolowych także wówczas, gdy TomTom, 
światowy lider w branży produktów do nawigacji 

i podglądu ruchu drogowego oraz map, podjął 
działania w celu dokonania przejęcia spółki Tele 
Atlas, dostarczającej mapy cyfrowe do nawiga-
cji oraz inne usługi oparte na lokalizacji. Z oma-
wianego punktu widzenia ważne jest, że Komisja 
Europejska zwróciła uwagę na istotny wpływ, 
jaki dane osobowe mogą wywierać na gruncie 
prawa konkurencji. Tele Atlas starał się osiąg-
nąć przewagę w zakresie zgromadzonych danych, 
a rozmiar, zmienność i różnorodność danych geo-
graficznych miały znaczącą, wymierną wartość. 
Ponadto, szybki dostęp i przetwarzanie tak du-
żego i zróżnicowanego zbioru danych stanowiło 
barierę uniemożliwiającą wejście na rynek dla 
innych podmiotów. Powyższe nie stanęło jednak 
na przeszkodzie do zaakceptowania przez Ko-
misję Europejską tej koncentracji, nakierowanej 
głównie na korzyści ekonomiczne.

Zarówno kwestie związane z prywatnością, jak 
i Big Data okazały się istotne, kiedy Facebook 
ogłosił największe przejęcie w historii, kupując 
w 2014 roku aplikację WhatsApp, bezpłatny 
komunikator internetowy. Ważnym elementem 

Dotychczas naruszenia prawa konkurencji związane 
z Big Data rozważano głównie w kontekście 
koncentracji przedsiębiorstw. Zagadnienie coraz 
częściej pojawia się jednak w innych obszarach praktyki 
antymonopolowej. Komisja Europejska zapowiada 
kontrolę sposobów, w jaki firmy korzystają z Big 
Data i czy ma to wpływ na powstawanie monopoli 
i zaburzanie mechanizmów konkurencji. Margrethe 
Vestager, unijna komisarz ds. konkurencji, określa dane 
jako nową walutę, której konsumenci używają, aby 
płacić za „darmowe” usługi i produkty.

Dyskusja o prawie konkurencji w kontekście danych 
osobowych i prywatności rozpoczęła się od – wartego 
3,1 mld USD – przejęcia spółki DoubleClick Inc. przez 
Google. Analizą wpływu tej transakcji na rynek zajęła 
się Komisja Europejska w 2008 roku. Na kanwie tej 
sprawy wskazywano, że gromadzenie informacji może 
decydować o uzyskaniu przewagi rynkowej. Sugerowano, 
że transakcja Google – DoubleClick pozwoli tym 
przedsiębiorstwom na łączenie stosowanych metod 
pozyskiwania danych o użytkownikach sieci. Komisja 
Europejska doszła jednak ostatecznie do przekonania, że 
spółki działają w różnych częściach rynku marketingu 
internetowego, a ich połączenie nie dotyczy podmiotów 
konkurujących.
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konkurencji pozacenowej była tutaj ochrona 
prywatności. W przeciwieństwie do Facebooka, 
WhatsApp nie sprzedawał przestrzeni reklamowej 
ani nie gromadził wielu danych dotyczących jego 
użytkowników. WhatsApp pobierał za to od ko-
rzystających symboliczną opłatę i zapewniał, że 
nie będzie przechowywał takich danych osobo-
wych, jak imię i nazwisko czy adres e-mail. Z kolei 
Messenger, komunikator internetowy stworzony 
przez Facebooka, jest co prawda bezpłatny, ale 
Facebook zbiera dane dotyczące użytkowników, 
które następnie wykorzystuje do tworzenia pro-
filowanych reklam. W przeciwieństwie więc do 
transakcji TomTom – Tele Atlas, dane nie były tu-
taj towarem, a ryzyko polegało na możliwości wy-

korzystania przez Facebooka aplikacji WhatsApp 
w celu gromadzenia danych o jego użytkownikach 
i publikowania profilowanych reklam na tej plat-
formie. Alternatywnie, Facebook mógł wykorzy-
stać dane z WhatsApp do lepszego targetowania 
użytkowników w ramach swojego serwisu. Final-
nie Komisja zgodziła się na transakcję. Doszła 
do wniosku, że niezależnie od tego, czy podmiot 
powstały z połączenia zacznie używać danych 
użytkowników WhatsApp w celu ulepszenia pro-
filowanych reklam na Facebooku, ilość danych 
użytkowników internetu, które są wartościowe 
dla celów marketingowych, a jednocześnie nie 
są pod wyłączną kontrolą Facebooka, jest wciąż 
bardzo duża. 

Szacuje się, że 90% z obecnie dostępnych da-
nych cyfrowych zostało stworzonych w prze-
ciągu ostatnich 2 lat. Pod koniec roku 2017 
światowy ,,licznik danych” pokazywał 2,7 ZB 
(zettabajtów). Podstawowe pytanie, jakie po-
jawiło się dziś przed biznesem brzmi: co zro-
bimy z tymi wszystkimi informacjami? Wzrost 
ilości danych – w połączeniu ze spadkiem 
kosztów ich przechowywania i przetwarzania 
– spowodował rozwój sztucznej inteligencji. 
Dziś w dużej mierze jest ona wykorzystywana 
w biznesie w postaci algorytmów uczenia 
maszynowego (Machine Learning), które 
pozwalają niestrukturalne dane przetwarzać, 
analizować i w konsekwencji zamieniać na 
informacje i wiedzę.

IDC szacuje, że globalny rynek sztucznej inte-
ligencji (AI) i systemów kognitywnych będzie 
wart w 2021 roku 58 mld USD. Eksperci Tra-
ctica idą jeszcze dalej uważając, że globalny 
rynek usług związanych z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji wzrośnie z 10 mld USD 
w roku 2017 do 188 mld USD w roku 2025. 
Z kolei zdaniem analityków Gartnera, w roku 
2020 elementy AI znajdą się w niemal każdym 
nowym oprogramowaniu, a 85% interakcji 
pomiędzy konsumentami a obsługą klienta 
ma zachodzić przy wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji.

Możliwość analizowania i w konsekwencji 
wyciągania wniosków ze zgromadzonych 
dużych zbiorów danych – Big Data – to dziś dla 
firm jedna z największych szans na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej. Już teraz widać 
wiele wdrożeń AI bazujących na algorytmach 
Machine Learning czy Deep Learning. Machine 
Learning polega na samodzielnym uczeniu się 
maszyn na podstawie analizy dostarczanych 

im danych i znajdowaniu w nich różnych wzor-
ców, aby na ich podstawie podejmować decy-
zje o podjęciu określonego działania. Z kolei 
Deep Learning to proces, w którym komputer 
uczy się wykonywania zadań naturalnych dla 
ludzkiego mózgu, takich jak rozpoznawanie 
mowy, identyfikowanie obrazów lub tworzenie 
prognoz. Kluczowe obszary rozwoju AI to 
technologie rozpoznawania i przetwarzania 
obrazów oraz języka, wirtualni asystenci, 
automatyczne pojazdy i roboty. 

Motoryzacja, medycyna, HR, IT, finanse, mar-
keting, e-commerce, retail, handel – niemalże 
w każdej branży AI może pomóc rozwijać 
biznes. Uczenie maszynowe przetransformo-
wało analitykę, umożliwiając podejmowanie 
dokładniejszych decyzji biznesowych w opar-
ciu o dane, pozwalając na rozwiązanie wielu 
problemów, z którymi tradycyjne techniki 
analityczne albo nie potrafiły sobie poradzić, 
albo proces dojścia do odpowiedzi zajmo-
wał bardzo dużo czasu i był zbyt kosztowny. 
AI znajduje zastosowanie nawet w branży 
modowej. Dobrym przykładem jest Fashion AI 
funkcjonujący w sklepach Alibaba w Chinach. 
To swego rodzaju multimedialny, osobisty 
stylista, który tylko w jeden dzień zarobił dla 
tej sieci 25 mld USD! Gdy klient jest w sklepie, 
wybiera bluzę i idzie z nią do przymierzalni. 
Tam znajduje się duży ekran, który za pomocą 
wbudowanych sensorów skanuje wybraną 
rzecz, a Fashion AI rekomenduje co do niej 
dobrać. Do tego mówi, gdzie w sklepie zna-
leźć ten produkt. 

W badaniu ARM Northstar „AI today, AI tomor-
row” ponad 50% ankietowanych konsumen-
tów wskazało, że nie miało świadomości, iż 
rozwiązania sztucznej inteligencji stosowane 

są w Facebooku (53%), Netflixie (54%) czy 
Spotify (58%). A to właśnie tu AI pomaga two-
rzyć zindywidualizowane systemy rekomen-
dacji treści, filmów i muzyki dostosowane do 
preferencji użytkownika. Uczenie maszynowe 
używane jest do rozpoznawania mowy (Google 
Now, Apple Siri, Amazon Alexa, Xbox, Skype) 
czy obrazu. AI to także filtry antyspamowe 
w skrzynkach e-mail, optymalizacja reklam, 
autokorekta i autopodpowiedzi podczas 
pisania SMS-ów, systemy nawigacyjne GPS, 
pozwalające nie tylko na odnalezienie opty-
malnej drogi, ale również na zaprezentowanie 
ofert mijanych po drodze obiektów handlowo-
-usługowych. Mark Zuckerberg mówił o roli 
sztucznej inteligencji w ochronie użytkowni-
ków Facebooka. Wykorzystują ją jednak także 
autonomiczne samochody Ubera. Z kolei 
roboty na lotnisku w Tokio mają pomagać 
podróżnym podczas igrzysk w 2020 roku. 
Natomiast Google AI ocenia ryzyko zawału na 
podstawie zdjęcia siatkówki oka. 

W e-marketingu i e-handlu sztuczna 
inteligencja profiluje klientów na podstawie 
schematów ich zachowań, w wyniku czego 
otrzymujemy precyzyjne targetowanie rekla-
my i propozycje produktów, które mogą nas 
interesować. W handlu i logistyce pomaga zaś 
ulepszać systemy zamówień i zawczasu elimi-
nować potencjalne problemy. Jak? Chociażby 
prognozując np. na podstawie zebranych 
wejść na stronę www czy wyszukiwanych fraz 
kluczowych większe zapotrzebowanie na 
dany produkt. Dzięki temu firma może odpo-
wiednio wcześniej zwiększyć produkcję czy 
zaplanować, ile ciężarówek będzie potrzebne 
do jego przewiezienia.

Jędrzej Fulara, CTO w Sparkbit

AI, CZYLI PRZEKSZTAŁCANIE DANYCH W INTELIGENCJĘ
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Barbara Tomczyk, aplikant adwokacki 
Przemysław Wierzbicki, Partner 

Prawnicy z praktyki Nowych Technologii z Kancelarii 
KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki Sp. k.;  

mec. Przemysław Wierzbicki jest zaangażowany w projekt 
Nowy Wymiar Prawa (www.nowywymiarprawa.pl)

Google wydał 3,2 mld USD na zakup spółki pro-
dukującej termostaty i detektory tlenku węgla 
– Nest Labs. Zapłacił również 555 mln USD za 
przedsiębiorstwo zajmujące się kamerami prze-
znaczonymi do użytku domowego – Dropcam. 
Czy te przejęcia można uznać za mające wpływ na 
prawo konkurencji? Odpowiedź na to pytanie nie 
jest jednoznaczna. Możliwe, że powyższe trans-
akcje były nakierowane na osiągnięcie korzyści 
w zakresie danych osobowych. Google mógłby 
bowiem użyć danych pozyskanych w domach 
użytkowników do stworzenia doskonalszych 
profilowanych reklam.

[ POROZUMIENIA DYSKRYMINACYJNE ]
Działania nakierowane na pozbawienie niektó-
rych podmiotów dostępu do danych również mogą 
mieć wpływ na konkurencję. Za postępowanie na-
ruszające prawo konkurencji może zostać uznana 
odmowa udzielenia dostępu do danych, jeżeli dane 
te mogą być uznane za „urządzenie kluczowe” dla 
działalności przedsiębiorstwa, żądającego dostę-
pu. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości (ETS) udzielenie dostępu 
do takich danych jest jednak obowiązkowe tylko 
w określonych przypadkach, ponieważ nie można 
generalnie zobowiązać przedsiębiorcy do wspie-
rania działalności biznesowej konkurenta. W orze-
czeniach w sprawach Bronner, IMS Health i Micro-
soft, ETS wskazał na kryteria, którymi należy się 
kierować przy ocenie takich sytuacji. Przedsiębior-
stwo może żądać dostępu do danych, jeżeli są one 
niezbędne do prowadzenia działalności, odmowa 
spowoduje wykluczenie efektywnej konkurencji 
na rynku bądź dotyczy nowego produktu, na który 
jest potencjalny popyt oraz jeżeli nie zaistniała 
obiektywna przyczyna odmowy.

Również ograniczenie dostępu do danych może 
zostać uznane za praktykę naruszającą prawo 
konkurencji. W praktyce taka sytuacja miała 
miejsce we francuskiej sprawie dotyczącej spół-
ki Cegedim, posiadającej pozycję dominującą na 
rynku baz danych medycznych. Spółka oferuje 
zarówno bazy danych, jak i usługi zarządzania 
oprogramowaniem na rzecz laboratoriów. Ce-
gedim odmówiła sprzedaży swoich baz danych 
laboratoriom, korzystającym z oprogramowania 
Euris, za co została ukarana karą 5,7 mln euro 
przez francuski urząd antymonopolowy. Euris 
jest producentem oprogramowania służącego 
do zarządzania klientami.

[ SPRZEDAŻ WIĄZANA  
I PRZEKAZANIE DANYCH ]
Sprzedaż wiązana dotycząca Big Data będzie 
miała miejsce w przypadku, gdy firma będąca 

Big Data znalazła się w centrum uwagi organów 
monopolowych wówczas, gdy TomTom chciał dokonać 
przejęcia spółki Tele Atlas. Komisja Europejska zwróciła 
uwagę na istotny wpływ, jaki dane osobowe mogą 
wywierać na gruncie prawa konkurencji. Tele Atlas 
starał się osiągnąć przewagę w zakresie zgromadzonych 
danych, a rozmiar, zmienność i różnorodność danych 
geograficznych miały znaczącą, wymierną wartość. 
Ponadto, przetwarzanie tak dużego i zróżnicowanego 
zbioru danych stanowiło barierę uniemożliwiającą 
wejście na rynek dla innych podmiotów. Stanęło to na 
przeszkodzie do zaakceptowania przez Komisję Europejską 
tej koncentracji, nakierowanej głównie na korzyści 
ekonomiczne.

w posiadaniu cennej bazy danych zgodzi się na 
jej udostępnienie podmiotowi trzeciemu jedynie 
pod warunkiem, że będzie on korzystał również 
z oferowanych przez nią usług analitycznych. 
Taka sprzedaż może oddziaływać na konkurencję 
przez przyznanie korzystniejszej pozycji podmio-
towi, który ma konkretny zbiór danych.

Z kolei francuski urząd antymonopolowy uznał, 
że naruszeniem konkurencji jest sytuacja, w której 
uprzedni monopolista na danym rynku, świad-
czący usługi użyteczności publicznej, wykorzysta 
pozyskaną podczas tej działalności bazę danych 
klientów w celu reklamowania swojej działalności 
na innym rynku, na którym działa jako prywatny 
przedsiębiorca (ENGIE).

[ BIG DATA I PRAWO KONKURENCJI  
– CO DALEJ? ]
Dotychczas naruszenia prawa konkurencji zwią-
zane z Big Data rozważano głównie w kontekście 
koncentracji przedsiębiorstw. Zagadnienie coraz 
częściej pojawia się jednak w innych obszarach 
praktyki antymonopolowej. Komisja Europejska 
zapowiada kontrolę sposobów, w jaki firmy korzy-
stają z Big Data i czy ma to wpływ na powstawanie 
monopoli i zaburzanie mechanizmów konkuren-
cji. Margrethe Vestager, unijna komisarz ds. kon-
kurencji, określa dane jako nową walutę, której 
konsumenci używają, aby płacić za „darmowe” 
usługi i produkty.
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Globalne wydatki 
na cyfrową  
transformację 
wzrosną w 2018 
roku o 15%
Firma analityczna IDC przedstawiła globalną prognozę wydatków na cyfrową transformację. 
W roku 2018 mają one przekroczyć kwotę 1,1 bln USD. Dla porównania, na technologie i usługi 
w obszarze cyfryzacji w roku 2017 firmy wydały 958 mld USD.

IDC od dłuższego czasu zwraca uwagę, że cyfro-
wa transformacja jest najistotniejszym trendem 
w globalnej gospodarce. „Firmy, które nie podej-
dą do tematu poważnie, mogą nie tylko utracić 
rynkową pozycję, ale nawet całkowicie z niego 
zniknąć. Taką opieszałość wykorzystują podmio-
ty, które w cyfrowej rzeczywistości odnajdują się 
dużo lepiej i potrafią czerpać z niej wymierne ko-
rzyści” – stawiają jasno sprawę przedstawiciele 
IDC. „Musimy pozbyć się myślenia, że digitalizacja 
biznesu polega na traktowanych po macoszemu 
inwestycjach w oprogramowanie i infrastrukturę. 
Taka mentalność daleko nas nie zaprowadzi. Tu 
chodzi o coś więcej niż implementację nowych 
technologii. Naszym celem powinna być cyfrowa 
dojrzałość, a tej nie da się osiągnąć bez gruntow-
nej przemiany sposobu funkcjonowania organi-
zacji, tak aby dostosować ją do nowych rynko-
wych wymogów”– dodaje Piotr Rojek z firmy DSR.

[ TECHNOLOGIE, KTÓRE ZMIENIAJĄ BIZNES ]
IDC prognozuje, że wydatki na cyfrową trans-
formację osiągną w tym roku rekordową kwotę,  
tj. 1100 mld USD. Sporą część tej sumy pochło-

ną tzw. technologie trzeciej platformy. Najważ-
niejsze z nich to chmura obliczeniowa i Big Data. 
Katalizatorami ich rozwoju mają być technologie 
kognitywne, sztuczna inteligencja czy internet 
rzeczy. „Sztuczna inteligencja – Artificial Intelli-
gence – staje się dziś tym, czym do niedawna była 
dla firm chmura obliczeniowa. AI jest technolo-
gią, która realnie pomaga w biznesie i znajduje 
zastosowanie w obszarze obsługi klienta, mar-
ketingu czy HR. Doskonale widać to na przykła-
dzie chatbotów, które dziś są w stanie zrozumieć 
kontekst i odpowiedzieć na ponad 90% zapytań 
generowanych przez człowieka, co sprzyja rosną-
cej popularności tej technologii” – mówi Joanna 
Wcisło ze Stanusch Technologies.
 
Jak wynika z analiz IDC, jednym z największych 
motorów cyfrowej transformacji pozostaje ana-
lityka danych. Według analityków IDC, globalny 
rynek analityki Big Data rośnie w tempie prawie 
12% rocznie i do 2020 roku osiągnie wartość  
210 mld USD. Przetwarzanie ogromnych wolume-
nów cyfrowych informacji to wyzwanie, z którym 
muszą zmierzyć się współczesne przedsiębior-
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Adam Jadczak

stwa. Najtrudniejszym elementem całej układan-
ki nie jest bowiem gromadzenie danych, lecz ich 
aktualizacja i monetyzacja.

„Serwery uginające się pod natłokiem starych, 
nieaktualnych i nieuporządkowanych danych to 
smutna rzeczywistość większości dużych przed-
siębiorstw. Wbrew polskiemu przysłowiu, od 
takiego przybytku głowa potrafi rozboleć. Naj-
gorzej, gdy brakuje świadomości, że taki stan rze-
czy na dłuższą metę prowadzi do kryzysu. Często 
firmom brakuje również kompetencji, dzięki któ-
rym można ten bałagan uporządkować” – uważa 
Marcin Filipowicz, wiceprezes Audience Network. 
„Udana cyfryzacja firmy powinna skutkować 
utworzeniem działającej w czasie rzeczywistym 
analityki danych, obejmującej wszystkie aspekty 
jej działalności. Na podstawie takich analiz moż-
na usprawniać wewnętrzne i zewnętrzne proce-
sy, podejmować strategiczne decyzje biznesowe 
i prowadzić skuteczne działania marketingowe” 
– dodaje.

[ ROŚNIE APETYT NA CHMURĘ ]
Największymi beneficjentami cyfrowej transfor-
macji są firmy działające w obszarze cloud com-
puting. „Rozwijające się technologie chmurowe 

i swego rodzaju presja innowacyjności pozwala-
ją sądzić, że trend migracji do chmury przynaj-
mniej części firmowych zasobów IT nie skończy 
się szybko” – przekonuje Jakub Bryła, kierownik 
produktu z firmy ATMAN. Zdaniem analityków 
IDC, tylko w 2018 roku globalne wydatki na pub-
liczną chmurę obliczeniową sięgną 160 mld USD. 
Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej przedsię-
biorców świadomych jest korzyści wynikających 
z implementacji tej technologii. Wzrostowy trend 
nie omija także naszego regionu. W Europie 
Środkowo-Wschodniej do 2020 roku wydatki na 
chmurę publiczną sięgną 876 mln USD. 

Mimo optymistycznych prognoz nie wszystkie 
firmy gotowe są zaufać infrastrukturze publicz-
nej. Z pomocą przychodzą im chmury prywatne, 
które cechuje większa standaryzacja. „Dla branż 
o wysokich wymaganiach w obszarze bezpieczeń-
stwa: bankowej, ubezpieczeniowej, medycznej 
czy administracji publicznej naturalnym wyborem 
pozostaje chmura prywatna lub hybrydowa. Choć 
chmura prywatna jest droższa niż publiczna, daje 
użytkownikowi możliwość większej kontroli nad 
przechowywanymi i przetwarzanymi danymi. Jest 
to szczególnie ważne w kontekście zmian praw-
nych i nowych regulacji, takich jak RODO” – tłu-
maczy Jakub Bryła.

[ PRZEMYSŁ NAPĘDZA RYNEK  
CYFROWEJ TRANSFORMACJI ]
Postęp procesu digitalizacji różni się w zależno-
ści od branży. Z danych przedstawionych przez 
IDC wynika, że prym w tej dziedzinie wiodą fir-
my z sektora przemysłowego. Firmy działające 
w obrębie produkcji procesowej i dyskretnej  
w br. przeznaczą na cyfrową transformację łącz-
nie 333 mld USD. To prawie 30% wszystkich 
wydatków na cyfryzację w ujęciu globalnym. Co 
ciekawe, IDC przewiduje, że 115 mld USD poświę-
conych zostanie na rozwój inteligentnych fabryk, 
czyli projekty z zakresu Przemysłu 4.0. „Budżety 
na cyfryzację przemysłu rosną od dłuższego cza-
su. Wdrażając systemy IT i przemysłowy internet 
rzeczy, firmy mogą bowiem zwiększyć wydajność 
jednostek produkcyjnych o kilkadziesiąt procent, 
znacząco zredukować zastoje, ograniczyć awarie 
maszyn i zwiększyć jakość wyrobów. Producen-
ci mają tego świadomość i nie chcą pozostać 
w tyle”– podsumowuje Piotr Rojek.

Jak wynika z analiz IDC, jednym z największych 
motorów cyfrowej transformacji pozostaje analityka 
danych. Przetwarzanie ogromnych wolumenów 
cyfrowych informacji to wyzwanie, z którym 
muszą zmierzyć się współczesne przedsiębiorstwa. 
Najtrudniejszym elementem całej tej sprawy nie 
jest bowiem samo gromadzenie danych, lecz ich 
aktualizacja i monetyzacja. Serwery uginające się pod 
natłokiem starych, nieaktualnych i nieuporządkowanych 
danych to smutna rzeczywistość większości dużych 
przedsiębiorstw.

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) staje się 
dziś tym, czym do niedawna była dla firm chmura 
obliczeniowa. AI jest technologią, która realnie pomaga 
w biznesie i znajduje zastosowanie w obszarze obsługi 
klienta, marketingu czy HR. Doskonale widać to na 
przykładzie chatbotów, które obecnie są w stanie 
zrozumieć kontekst i odpowiedzieć na ponad 90% 
zapytań generowanych przez człowieka, co sprzyja 
rosnącej popularności tej technologii.
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FELIETON

Zbyt duży, aby 
upaść, zbyt mały, 

aby wygrać…
Osiągnięcia naszych firm, takich jak Ivona Software, CD Project, Life Chat, Audioteka.pl, są 
bezsprzeczne i imponujące. Jednakże obecność innowacyjnych rozwiązań „Made in Poland” na 
globalnym rynku nie odpowiada ani naszemu potencjałowi demograficznemu, ani aspiracjom. 
Żadnej polskiej organizacji nie udało się powtórzyć sukcesów na skalę Skype, Spotify czy AVG. 
Wszystkie pochodzą z mniejszych niż Polska krajów Europy. Dlaczego tak się dzieje?

Start-up to nic innego jak nowa firma, która ma 
wyróżniać się na rynku innowacyjnością w po-
dejściu do rozwiązywania problemów rynkowych. 
Dotyczą one zarówno natury technologicznej, jak 
i biznesowej. Branża IT oraz spółki internetowe 
przodują w rankingach najszybciej rosnących bi-
znesów końca XX i początku XXI wieku. Światowe 
sukcesy spółek z branży IT są często inspiracją dla 
krajowych firm.

Na liście „100 hotests start-up’s” – sporządzonej 
przez magazyn WIRED – nie ma jednak ani jednej 

firmy znad Wisły! Wprawdzie – jak wynika z raportu 
Global Innovation Index – pod względem dynamiki 
wzrostu wydatków na prace badawczo-rozwojowe 
w latach 2008-2015 Polska była światowym lide-
rem. Jednak już w roku 2017 znaleźliśmy się na 4. 
od końca miejscu w Unii Europejskiej!

[ KAPITAŁ NIE JEST TOWAREM DEFICYTOWYM, 
ALE DOBRE POMYSŁY JUŻ TAK ]
Wiele przyczyn składa się na taki stan rzeczy. Aby go 
lepiej zrozumieć, trzeba spojrzeć na cykl życia start-
-upu pod względem finansowania przedsięwzię-
cia. Zaczyna się od pomysłu na nowy produkt lub 
usługę, które powstają albo w wyniku doskonalenia 
dotychczasowych rozwiązań, kreowania nowych 
potrzeb klientów, albo – jak w przypadku Skype’a  
– zaspokojenia potrzeb istniejących, lecz nieuświa-
domionych lub niezaspokojonych. Następny etap to 
pozyskanie kapitału zasiewowego typu Angel Inve-
stors lub Seed Capital. Często źródłem tego kapita-
łu są 3F – czyli Friends, Fools and Family. Kolejny krok 
to znalezienie funduszy na wzrost. Zwykle dostarcza 
ich Venture Capital. Ten etap finansowania rodzi się 
zazwyczaj w momencie, kiedy pojawia już gotowy 
produkt i pierwsi klienci, a potrzebne są środki na 
dalszy wzrost sprzedaży i rozwój firmy.

W zakresie finansowania start-upów Polska nad-
rabia dystans do krajów rozwiniętych. Budujemy 

Cierpimy na chroniczny brak zaufania do bliźnich. 
W rankingu zaufania między ludźmi wyprzedzamy tylko 
Bułgarię, Cypr i Słowację. W tym samym europejskim 
rankingu najlepiej wypadły kraje skandynawskie, 
które jednocześnie mieszczą się wśród 10. najbardziej 
innowacyjnych krajów świata, wg Global Innovation 
Index. Kluczowe fundamenty przedsiębiorczości to także 
zaufanie przedsiębiorców do instytucji publicznych 
oraz regulacji prawnych. Ciągłe zmiany podatkowe, 
fiskalizacja i biurokracja plasują nas na dalekich miejscach 
w rankingach World Banku. Tymczasem każdy nowy 
biznes opiera się na zaufaniu do ludzi, z którymi pragnie się 
go realizować.
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ekosystem wspierania innowacyjnych przedsię-
biorstw. Całkowite wydatki na badania i rozwój 
w stosunku do PKB w Polsce w ostatnich latach 
sukcesywnie rosną. Podobnie rzecz się ma z wy-
datkami na szkolnictwo wyższe. Powstają akcele-
ratory biznesu, dostępna jest przestrzeń biurowa 
i narzędzia finansowania – zarówno prywatne, jak 
i publiczne. Na rynku funkcjonuje wiele funduszy 
zalążkowych, m.in. Venture Capital oraz Private 
Equity. Narzędzia finansowania start-upów osiąg-
nęły dojrzałość podobnych instytucji w krajach 
wysoce rozwiniętych. Polskie start-upy mają co-
raz lepsze warunki rozwoju. Duży potencjał rynku 
powoduje, że nowych spółek przybywa. Niestety, 
niewiele z nich przebija się do światowej pierwszej 
ligi. Wciąż brakuje czegoś, aby doścignąć liderów 
innowacyjności. Jednak to nie w procesie finanso-
wania – jak często słychać – tkwią przyczyny wciąż 
mizernych osiągnięć polskich firm w globalnym 
wyścigu.

Polska jest krajem, który ma stosunkowo duży 
rynek wewnętrzny, a sukces na tym rynku satys-
fakcjonuje zdecydowaną większość krajowych 
przedsiębiorców, gwarantując godziwy zwrot 
z inwestycji. W mniejszych krajach, takich jak 
Finlandia, Izrael czy Estonia, każdy nowy start-
-up technologiczny musi projektować produkty 
globalnie. Ich rynek lokalny jest zbyt płytki, a to 
zmusza do wyjścia z ofertą na rynki zewnętrzne. 
U nas natomiast częste podejście przedsiębior-
ców do innowacji to kopiowanie rozwiązań spraw-
dzonych na innych rynkach. Konsekwencją tego 
jest rozwój rynkowych średniaków. W ten sposób 
naturalnie stawiamy się w roli imitatorów, a nie 
innowatorów.

[ ŁATWIEJ ODBUDOWAĆ ZBURZONE MIASTO 
NIŻ ZBURZONE ZAUFANIE ]
Każdy nowy biznes to pomysł skierowany w przy-
szłość. Opiera się na zaufaniu do ludzi, z którymi 
pragnie się go realizować. Zaufanie do innych, re-
spektowanie wzajemnych zobowiązań, przestrze-
ganie wspólnych norm i angażowanie się w życie 
wspólnotowe. Wszystko to definiuje kapitał spo-
łeczny. Nowe przedsięwzięcie biznesowe tworzą 
na podstawie wzajemnego zaufania przyjaciele, 
wspólnicy i pierwsi inwestorzy z grona 3F. Zaufanie 
to wiara w sens i porządek określonych działań 
i reguł. Dotyczy ono zarówno jednostek, jak i in-
stytucji. W tym właśnie obszarze Polacy oceniani 
są najsurowiej. W Legatum Prosperity Index w ka-
tegorii „Kapitał społeczny” zajmujemy odległą, 
74. pozycję. 

Cierpimy na chroniczny brak zaufania do bliźnich. 
W rankingu zaufania między ludźmi wyprzedzamy 
tylko Bułgarię, Cypr i Słowację. W tym samym eu-
ropejskim rankingu najlepiej wypadły kraje skan-
dynawskie, które jednocześnie mieszczą się wśród 
10. najbardziej innowacyjnych krajów świata, wg 
Global Innovation Index. Kluczowe fundamenty 
przedsiębiorczości to także zaufanie przedsię-

biorców do instytucji publicznych oraz regulacji 
prawnych. Ciągłe zmiany podatkowe, fiskalizacja 
i biurokracja plasują nas na dalekich miejscach 
w rankingach World Banku. 

Słabości naszego kapitału społecznego to jeden 
z powodów emigracji utalentowanych jednostek 
do rozwiniętych gospodarek. W połączeniu z nie-
chęcią do sięgania po talenty spoza lokalnego 
ekosystemu pogłębia to niedobory kapitału inte-
lektualnego. Wyraża się to dobitnie w kontraście 
– mimo 22. miejsca w rankingu innowacyjności 
Bloomberga, Polska zajmuje dopiero 38. miejsce 
w obszarze atrakcyjności dla talentów GTCI. Bez 
zaprezentowania bezsprzecznie najlepszych wa-
runków dla globalnych innowatorów możemy wal-
czyć najwyżej o miejsce przyzwoitego średniaka 
w technologicznej rewolucji.

[ W KONSERWATYWNYCH SPOŁECZEŃSTWACH 
INNOWACJA POPADA W STAGNACJE ] 
Start-upy na całym świecie są obecnie motorem 
rozwoju, generują wysokomarżowe produkty 
i tworzą nowe miejsca pracy. Zmiana modelu go-
spodarczego na model oparty na wiedzy nie może 
wynikać z odgórnych regulacji. Innowacyjności się 
nie dekretuje. Wymaga ona przeprogramowa-
nia społecznego DNA. Atrybuty innowacyjnych 
społeczności to akceptacja ryzyka, gotowość do 
kwestionowania uznanych autorytetów, tolerancja 
dla innych kultur, sposobów myślenia i poglądów, 
czasem na pierwszy rzut oka ekscentrycznych. 
Polskie społeczeństwo musi wyrwać się z konser-
watywnych schematów wartości i zachowań, aby 
uwolnić twórcze myślenie i kreatywność. To pra-
ca wymagająca dekad zmian światopoglądowych 
i zaangażowania wszystkich środowisk. Czego 
sobie i Państwu życzę.

Marek Borzestowski, 
Partner w Giza Polish Ventures; prezes NanoGroup; 

członek Rad Nadzorczych Fundacji StartUp Hub Poland 
oraz firm HiProMine, inteliWISE, Nanovelos i Vivid 

Games; wiceprezes Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji

Start-upy na całym świecie są obecnie motorem 
rozwoju, generują wysokomarżowe produkty i tworzą 
nowe miejsca pracy. Zmiana modelu gospodarczego 
na model oparty na wiedzy nie może wynikać 
z odgórnych regulacji. Innowacyjności się nie dekretuje. 
Wymaga ona przeprogramowania społecznego DNA. 
Atrybuty innowacyjnych społeczności to akceptacja 
ryzyka, gotowość do kwestionowania uznanych 
autorytetów, tolerancja dla innych kultur, sposobów 
myślenia i poglądów, czasem na pierwszy rzut oka 
ekscentrycznych. Polskie społeczeństwo musi wyrwać się 
z konserwatywnych schematów wartości i zachowań, aby 
uwolnić twórcze myślenie i kreatywność.
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Start-upów  
w Polsce przybywa, ale 
te dane nie napawają 
optymizmem
Baza start-upów w naszym kraju nie powiększa się zbyt dynamicznie. Aż 25% z nich powstaje 
w Warszawie, a koszty ich prowadzenia są dużo większe niż w wielu sąsiednich państwach. 
Jednocześnie wydatki na badania i rozwój względem PKB spadają. Taki obraz – dość smutny  
– wyłania się z analizy danych o polskich start-upach. Są jednak też pozytywy.

Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT 
zlecił przygotowanie raportu na temat start-upów 
w Polsce firmie ExMetrix. Raport powstał przy 
okazji startu konkursu Laur Innowacyjności 2018.  
To 8. edycja konkursu dla start-upów, które są pa-
tronem m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Urzędu Patentowego RP. Istotne 
są wyniki tego badania.

[ DOMINUJE IT Z MAŁYM  
UDZIAŁEM BIOTECHNOLOGII ]
Według danych z raportu, liczba start-upów w Pol-
sce wzrasta, ale powoli. W roku 2017 istniało ich 
2790, o 120 więcej niż rok wcześniej i o ponad 300 
więcej niż w roku 2015. Aż 25% start-upów zlo-
kalizowanych jest w stolicy, drugim ośrodkiem jest 
Wrocław (12%), który względem roku 2015 prze-
ścignął Kraków. Podobnie jak w Poznaniu koncen-
truje się w nich ok. 7% młodych, innowacyjnych 
firm. Za nimi, z 6-proc. udziałem plasuje się Trój-
miasto. Dobrą wiadomością jest fakt, że następuje 
rozproszenie start-upów w obrębie całego kraju. 
W pozostałych miastach w Polsce w 2017 roku zlo-
kalizowane było 43% innowacyjnych firm, w 2015 
roku było to jedynie 29%! To dobry prognostyk dla 
mniejszych miejscowości, przy jednocześnie wyraź-

nym powstawaniu dużych ośrodków, jak w Warsza-
wie czy Wrocławiu.

Produkty i usługi oferowane przez start-upy w 2017 
roku w 57% badanych przypadków adresowane były 
do rynku biznesowego B2B. Udział rozwiązań B2C 
maleje w strukturze start-upów. Głównym rynkiem 
zbytu dla nich są małe i średnie firmy (61%). Rośnie 
też sprzedaż do korporacji. Aż 80% młodych, innowa-
cyjnych firm deklaruje, że nie bierze udziału w zamó-
wieniach publicznych. Polskie start-upy specjalizują 
się głównie w IT. W ich ofercie dominują rozwiązania 
związane z Big Data, analityką, IoT i narzędziami dla 
programistów. Zajmuje się tym ok. 64% tego typu 
firm. Natomiast ok. 13% start-upów reprezentuje 
nauki przyrodnicze, sektor zdrowia i biotechnologię.

Start-upy najczęściej zakładają dwie osoby (36% 
badanych). Rośnie jednak odsetek firm zakłada-
nych przez całe zespoły, czyli więcej niż 4 osoby 
(17%). Jeszcze w 2015 roku było to zaledwie 8% 
start-upów. Nadal często założycielami są też poje-
dyncze osoby (25%). Z raportu Zespołu Usług Tech-
nicznych Rady Stołecznej NOT wynika, że kobiety są 
założycielkami lub współzałożycielkami 29% mło-
dych, innowacyjnych firm. To wynik, który napawa 
optymizmem, zwłaszcza że widać tendencję wzro-

to udział w Produkcie 
Krajowym Brutto 
wydatków na badania  
i rozwój w Polsce (w roku 
2015 był to 1%). Gorsze 
wyniki mają Serbia, 
Turcja, Chorwacja, Litwa, 
Słowacja, Bułgaria, Malta, 
Cypr, Rumunia i Łotwa. 
Dla porównania w Korei 
Południowej jest to  
4,23% PKB!

0,97% 
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stową (28% w roku 2015). Według autorów raportu, 
kobiety chcą prowadzić własny biznes i widzą swoje 
szanse na rynku innowacyjnych rozwiązań.

[ PROBLEMY Z FINANSOWANIEM I WYSOKIMI 
KOSZTAMI PROWADZENIA START-UPÓW ]
Finansowanie start-upów to jedna z bolączek, na 
jaką natykają się młodzi, polscy przedsiębiorcy. Sy-
tuacja jest u nas zupełnie inna niż historie znane 
z amerykańskiej Doliny Krzemowej. Tylko w 20% 
przypadków w polskie start-upy zainwestowały fun-
dusze wysokiego ryzyka. Z najnowszych badań Star-
tup Poland wynika, że aż 80% transakcji inwestycyj-
nych w młode, innowacyjne firmy w Polsce odbyło 
się dzięki przepływowi środków publicznych. Kapitał 
prywatny jest bardzo mało zaangażowany w finan-
sowanie start-upów. Dzieje się tak m.in. dlatego, że 
inwestorzy prywatni w funduszach Venture Capital 
są w Polsce podwójnie opodatkowani. W efekcie, 
dzisiaj prywatny inwestor nie ma absolutnie żadnej 
motywacji, aby inwestować w fundusz VC, zamiast 
np. w akcje na giełdzie czy nieruchomości. Dlatego 
polskie firmy technologiczne są de facto zależne 
od środków państwowych. Jednak także w intere-
sie państwa jest to, aby ekosystem finansowania 
innowacji dojrzewał i był coraz bardziej niezależny 
od unijnych programów operacyjnych. 

Na tle innych krajów Unii Europejskiej wypadamy 
bardzo słabo. Eurostat podał dane inwestycji fun-
duszy Venture Capital do PKB danego kraju. Polska 
jest na szarym końcu, wyprzedzając jedynie Rumu-
nię, Włochy, Czechy, Bułgarię i Grecję. Udział inwe-
stycji VC w polskim PKB jest poniżej 0,01%!

Mimo licznych zapowiedzi ani poprzednie rządy, ani 
obecny nie przyczyniają się znacząco do obniżenia 
kosztów prowadzenia start-upów. Według staty-
styk, choć spadły one w Polsce w ostatnim czasie, 
to różnica między naszym krajem a np. Krajami 
Bałtyckimi wciąż się pogłębia. Koszty w Polsce są 
ponad czterokrotnie wyższe niż na Litwie, Łotwie 
lub w Estonii. Również według światowych danych, 
koszty utworzenia start-upu w kraju są wyższe niż 
średnia w Unii Europejskiej, Ameryce Północnej 
i wielu innych regionach świata.

[ WYDATKI NA R&D: SMUTNY KRAJOBRAZ 
RYNKU NOWYCH TECHNOLOGII ]
Dane Eurostatu nie są też dla kraju łaskawe pod 
względem wydatków na badania i rozwój. Polska 
znajduje się na końcu zestawienia, jeśli chodzi 
o udział w PKB wydatków na badania i rozwój. Ponad-
to wskaźnik ten w 2016 roku zmniejszył się w porów-
naniu z rokiem poprzednim. Na czele stawki są kraje 
wysoko rozwinięte: Korea Południowa, Szwajcaria, 
Japonia, Szwecja, Austria, Niemcy czy Dania.

Polska może się pochwalić wynikiem podobnym do 
Grecji czy Rosji – poniżej 1% PKB. Za nami są takie 
kraje, jak Turcja, Chorwacja, Litwa, Cypr czy Malta. 
Na szczęście mamy też pocieszające dane. W Pol-
sce – na przestrzeni ostatniej dekady – znacząco 
wzrosły wydatki na badania i rozwój liczone w euro 
na 1 mieszkańca. Tempo wzrostu jest dużo wyższe 
niż średnia dla całej Unii Europejskiej.

[ BEZ OPTYMIZMU,  
ALE SUKCESÓW NIE BRAKUJE ]
Dane zebrane przez ExMetrix nie ukazują Polski jako 
kraju będącego rajem dla start-upów. Nie dają też 
większej nadziei na zmianę tej sytuacji w najbliższej 
przyszłości. Pokazują, że młode firmy nie mogą li-
czyć ani na inwestorów prywatnych, ani na pomoc 
państwową w postaci uproszenia procedur czy obni-
żenia kosztów prowadzenia działalności. Krzepiące 
jest jednak to, że możemy pochwalić się licznymi 
start-upami i firmami technologicznymi z Polski, 
które osiągnęły sukces nie tylko lokalnie, ale też 
zagranicą. Najlepszym tego przykładem były nie-
dawne targi E3, gdzie show skradły firmy CD Projekt 
i Techland. Liczba start-upów stale rośnie. Powstają 
w całym kraju i coraz częściej skupiają się na rynku 
B2B, co dobrze wróży ich przyszłości.

Paweł Okopień

to średni koszt utworzenia 
start-upu w Polsce i jeden 
z najwyższych w Europie, 
dla przykładu w Wlk. 
Brytanii i Słowenii wynosi 
0 USD.

1449 USD 

LICZBA	START-UPÓW	 
W	POLSCE
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Technologie IT 
a nowe 

wyzwania CFO
Dzisiaj od finansów wymaga się wkładu do łańcucha wartości. Klient pionu finansów  

– wewnętrzny lub zewnętrzny – ma zaś otrzymać taką wartość, której potrzebuje i jest chętny 
za nią zapłacić. Szef działu finansów, a więc też księgowości, kontrolingu czy skarbu, musi 
odpowiedzieć na to wyzwanie. Technologia IT jest tym czynnikiem, który z jednej strony 

pozwala CFO sprostać nowym zadaniom i wymogom, z drugiej zaś tym, który szybko może 
pozbawić to stanowisko znaczenia, jeśli CFO nie określi się na nowo.
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Staramy się, aby na spotkaniach w Klubie Dyrektorów 
Finansowych „Dialog” nie było monokultury. Zde-
cydowaną większość uczestników stanowią rzeczy-
wiście CFO, ale pojawiają się na nich też prawnik, 
dyrektor handlowy, coach, spec od PR czy przedsta-
wiciel innej specjalności. Ostatnio na takie spotkanie 
przyszedł CIO wielkiej spółki energetycznej. Spotka-
nie dotyczyło właśnie najważniejszych zadań dyrek-
torów finansowych w tym roku. Wytypowaliśmy je na 
bazie klubowego badania CFO 2018. Przysłuchiwał 
się temu, o czym rozmawiamy, i w końcu powiedział: 
„Popatrzcie na funkcję CIO w firmach. Kilka lat temu 
szefowie IT – też ‘ważniacy’ w firmach, jak Wy – mu-
sieli szybko wymyśleć na nowo swoją rolę, aby nie 
wylecieć wraz ze swoją posadą. Co ich zmusiło do tej 
zmiany? Technologia, która im zabrała ‘królestwo’, 
część IT oddano w outsourcing, zautomatyzowano, 
zmigrowano do chmury, inny fragment IT, biznes 
– który ma własne budżety – chce już nadzorować 
samodzielnie. Okazało się, że CIO nie bardzo ma już 
czym ‘rządzić’. Dzisiaj technologia w taki sam sposób 
rozprawia się z posadą CFO”. Zbulwersował obec-
nych, ale… ma rację!

[ MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE  
NA LOKALNĄ INNOWACJĘ ]
Władzę i znaczenie dyrektorów finansowych ogra-
niczą też inne trendy w biznesie, przede wszystkim 
w centralizacji i globalizacji. Powodują one, że lo-
kalne struktury i lokalne stanowiska mają mniejszą 
decyzyjność, a także muszą się podporządkować 
ponadlokalnej kalkulacji. To, co z poziomu dane-
go kraju wydaje się bardziej opłacalne, z punktu 
widzenia regionu czy całej organizacji opłacalne 
już nie jest. Ogranicza to zdolność lokalnych mene-
dżerów czy nawet CFO do wykazania się inicjatywą 
w dziedzinie nowych rozwiązań organizacyjnych, 
finansowych czy technologicznych. Zmniejsza się 
zapotrzebowanie na lokalną innowacyjność i przed-
siębiorczość. Owa centralizacja dotyczy tak samo 
wielkich, międzynarodowych korporacji, jak i rodzi-
mych firm, włącznie ze spółkami Skarbu Państwa. 
Mechanizm odbierania inicjatywy i decyzyjności na 
niższych – czy odległych – szczeblach organizacji 
oraz logika kalkulacji są takie same.

Dyrektorom finansowym nie sprzyja również dobra 
koniunktura gospodarcza. I to na wiele sposobów. 
Po pierwsze, obnaża jak źle zorganizowane są ich 
działy finansowo-księgowe, gdzie w istocie zarzą-
dza się masą wyjątków, a nie procesem finansowej 
obsługi zakupów, sprzedaży czy HR. Jakość danych 
źródłowych – wprowadzanych wielokrotnie – powo-
duje zaś, że raporty są niespójne i niewiarygodne. 
Te działy nie są w stanie obsłużyć wzrostu biznesu, 
czyli liczby i rodzajów transakcji. Po drugie, dobra 
koniunktura premiuje działy sprzedaży i do szefów 
tych działów idą honory i zasoby. To wzmacnia ich 
władzę i głos. CFO musi więc bardzo się liczyć z ich 
interesami, promując rozwiązania ogólnofirmowe.

Po trzecie, dzisiaj dobra koniunktura sprzyja testo-
waniu innowacyjnych modeli biznesu, generalnie 
innowacji, a głos dyrektora finansowego – z natury 
tej funkcji – jest głosem ostrzegawczym, wskazują-
cym zagrożenia, charakteryzującym się nieufnością 
do nowości i sceptycyzmem. Mimo że CFO – jako 
ludzie – są otwarci, ciekawi nowości, to jako straż-
nicy finansów firmy są wpychani w rolę hamulco-
wego innowacji. A to tym bardziej umniejsza ich 
rolę w ogólnym proinnowacyjnym dzisiaj dyskursie.

[ TECHNOLOGIA OFERUJE SZANSE CFO ]
Technologia IT daje atuty dyrektorom w dość wy-
rafinowany sposób. Jeśli dyrektorom uda się wpro-
wadzić procesowe zarządzanie w finansach, a także 

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” przyznaje to wyróżnienie firmom, 
które podnoszą efektywność obsługi finansowo-księgowej biznesu, 
wdrażając podejście procesowe oraz odpowiednie narzędzia cyfrowe. Dzięki 
optymalizacji i automatyzacji procesów przedsiębiorstwa mogą szybciej 
się rozwijać, zwiększać rentowność produktów i wartość firmy. Z kolei 
menedżerowie i specjaliści z działów finansowo-księgowych – koncentrując 
się na merytorycznych zagadnieniach – przynoszą firmie większą korzyść, 
a przy tym sami czerpią większą satysfakcję z pracy.

Digital	Finance	Award	w	2018	roku	otrzymały	firmy:
 Adriana (Katarzyna Rudewicz-Gumienna),
 Ensto	Pol	(Jacek Wagner),
 Małopolskie	Centrum	Biotechniki	(Agnieszka Pawlak),
 ZWSE	Rzeszów (Anna Soból),
 Elit	Polska	(Sebastian Gonet),
 Hilton	Foods	(Sebastian Calik),
 Open	Nexus (Grzegorz Klimarczyk),
 Elsen	(Katarzyna Nijander).

WYRÓŻNIENIE DIGITAL FINANCE AWARD

Przewodniczącym jury jest Bartosz Radziszewski, współzarządzający pracą Klubu Dyrektorów 
Finansowych „Dialog”. W skład jury wchodzą także: Iwona D. Bartczak, Urszula Gąsior, Robert Dyrcz, 
prof. Andrzej Sobczak, dr Tomasz M. Zieliński. Rozstrzygnięcie edycji warszawskiej Digital Finance 
Award nastąpi 2 października 2018 r. Informacje dla chętnych: http://dyrektorfinansowyroku.pl/
kongres.php?dzial=pages&nazwa=wyroznienieDFA

Władzę i znaczenie dyrektorów finansowych ograniczą 
trendy w biznesie, przede wszystkim w centralizacji 
i globalizacji. Powodują one, że lokalne struktury i lokalne 
stanowiska mają mniejszą decyzyjność, a także muszą 
się podporządkować ponadlokalnej kalkulacji. To, co 
z poziomu danego kraju wydaje się bardziej opłacalne, 
z punktu widzenia regionu czy całej organizacji opłacalne 
już nie jest. Ogranicza to zdolność lokalnych menedżerów 
czy nawet CFO do wykazania się inicjatywą w dziedzinie 
nowych rozwiązań organizacyjnych, finansowych czy 
technologicznych.
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zautomatyzować choć część tych procesów, to zy-
skuje przede wszystkim czas, czas dla siebie i swo-
ich ludzi na wartościową pracę, docenianą przez 
biznes. Procesowe podejście powoduje radykalne 
zmniejszenie liczby wyjątków i odchyleń, a więc 
daje możliwość zarządzania większością procesu 
i wykonywania zadań przez systemy IT lub roboty, 
bez udziału człowieka, którego rolą staje się okre-
ślenie standardów i obsługa odchyleń od nich. Za-
tem ludzie mogą robić co innego: analizy i raporty 
dla biznesu, dbać o płynność finansową, szukać 
źródeł finansowania, śledzić zmiany regulacyjne. 
Mogą robić to, czego biznes potrzebuje, a czego nie 
robili dotąd, bo nie mieli na to czasu. Nie mieli też 
danych do generowania wiarygodnych informacji, 
będących podstawą do podejmowania decyzji przez 
biznes (jedno miejsce wprowadzania danych!).

Jury Digital Finance Award – przyznawanego przez 
KDF Dialog, podczas Kongresów Dyrektorów Finan-
sowych, wyróżnienia dla firm wdrażających proce-
sowe podejście do finansów i automatyzujących te 
procesy – powtarza uzasadnienie: „zmiany w ob-
słudze finansowej umożliwiły rozwój i ekspansję 
firmy” – w domyśle tym samym zespołem ludzi, 
aczkolwiek robiącym co innego. Tylko zyskanie cza-
su powoduje wzmocnienie pozycji CFO względem 
biznesu. Nawet z badania CFO 2018, przeprowa-

Iwona D. Bartczak, 
partner zarządzający Business Dialog,  

szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, 
członek jury Digital Finance Award i kapituły Konkursu 

Dyrektor Finansowy Roku

dzonego w maju 2018 roku w Klubie Dyrektorów 
Finansowych „Dialog” wynika, że typowy dyrektor 
finansowy zajmujący się wszystkim – od budżeto-
wania i podatków, poprzez kontrolę wewnętrzną 
i wsparcie sprzedaży, aż po wkład do strategii – jest 
świadom, że powinien zajmować się przede wszyst-
kim wartością firmy i przygotowywaniem informacji 
zarządczych. Rozdźwięk między tym czym CFO się 
zajmują a czym powinni się zajmować jest ogromny 
i niezmienny od lat. 

Jeśli technologia choć część ich pracy zautomaty-
zuje, będzie to ogromny postęp w uwalnianiu czasu 
CFO i jego ludzi. Technologia pozwala dyrektoro-
wi finansowemu ogarnąć nowy model biznesowy, 
zmieniające się procesy w firmie, a więc i procesy 
finansowe. Według badania CFO 2018, zmiana mo-
delu biznesowego jest najważniejszym bodźcem 
do zmiany w organizacji funkcji finansowej. Warto 
zastanowić się, dlaczego technologia przychodzi 
tutaj w sukurs CFO. Zmiana procesów – będąca po-
chodną zmiany modelu biznesowego, czy choćby 
wejścia w nowe produkty i kanały dystrybucji – jest 
bardzo delikatną materią, ponieważ dotyka głów-
nych systemów IT firmy. Wiadomo zaś, że dział IT 
jest „zarobiony” i CFO może znaleźć się pod koniec 
„kolejki” zadań do zrobienia, gdzieś za 1,5 roku... 
Wtedy z pomocą przychodzą roboty i algorytmy, 
IT, ale inne, takie, które można wdrażać samemu, 
nie wzbudzając czujności i agresji działu IT, który 
jak wiadomo potrafi przyblokować każdą zmianę 
w firmie pod pretekstem „nie da się”, „za drogo”, 
„brak bezpieczeństwa i gwarancji ciągłości”.

Dzięki robotom możemy opisać i automatyzować 
procesy, nie ingerując w kod obsługujących je pro-
gramów, nie budując dodatkowych interfejsów, 
nie wdrażając nowych wersji aplikacji, nie wydając 
funduszy na integrację czy nowe wdrożenia oraz 
nie demolując stabilności firmy. Roboty pozwalają 
dyrektorom finansowym – ale nie tylko im – prze-
prowadzić ważną i korzystną zmianę dość małym 
kosztem, nie wdając się w „bójkę” z działem IT, bo 
nie jest oczywiste, czy robotyzacja wchodzi w zakres 
władzy tego działu.

Podsumowując, technologia IT daje dzisiaj CFO 
możliwość zyskania czasu, który – jeśli dobrze zo-
stanie wykorzystany – wzmocni ich pozycję oraz da 
im względną i neutralną emocjonalnie niezależność 
od działu IT, pozwalającą wprowadzać zmiany bez 
angażowania zasobów IT.

ZADANIAMI	CFO	W	FIRMIE

Źródło: Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”

Poszukiwanie możliwości i źródeł wzrostu wartości firmy
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AirHelp powstała w 2013 roku i specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań i rekompensat 
lotniczych. Ze względu na dużą ilość przelewów wychodzących i przychodzących w skali miesiąca 
firma ta jest mocno związana z rynkiem finansowym i sektorem FinTech. Aby obsługiwać 
klientów, AirHelp korzysta bowiem z usług zewnętrznych dostawców. W gronie jej stałych 
partnerów znajdziemy m.in. Currencycloud, Stripe i PayPal. Dzięki temu firma jest w stanie nie 
tylko niedrogo przyjmować i przekazywać środki finansowe, lecz także działać w sposób w pełni 
bezpieczny i wydajny.

Firma AirHelp oferuje narzędzia dla podróżnych, 
które dają możliwość ubiegania się o rekompen-
saty za zakłócone – np. odwołane lub opóźnione 
– loty. Wystarczy, że podamy nr lotu, dane swoje 
i lotu oraz przyczynę opóźnienia, aby AirHelp mo-
gła złożyć do linii lotniczej wniosek o odszkodo-
wanie. „Nasz system sprawdzi wtedy zasadność 
odszkodowania”– mówi Krzysztof Piernicki, dy-
rektor finansowy w AirHelp Inc.

[ W PEŁNI AUTOMATYCZNA  
ANALIZA WNIOSKU ]
Cały proces przetwarzania wniosku klienta składa 
się z wielu zadań. Wszystkie są wykonywane au-
tomatycznie. Po pierwsze, zapytanie jest łączone 
z danymi pogodowymi i lotniskowymi, aby spraw-
dzić czy np. klientowi przysługuje odszkodowanie, 
czy też wina nie leży po stronie linii lotniczych. 
Zdarza się, że klienci oczekują odszkodowania, 
ale winą jest tzw. siła wyższa. Może to oznaczać 
zarówno niesprzyjające warunki pogodowe, jak 
i inne czynniki, takie jak strajk na lotnisku.

AirHelp wykorzystuje różne źródła danych, za-
równo te dostępne odpłatnie, jak i oferowane 
w dostępie publicznym. Proces sprawdzania 
i weryfikacji wykonują algorytmy i sztucz-
na inteligencja. Aby klient mógł ubiegać się 
o otrzymanie odszkodowania czy rekompen-
saty, muszą być spełnione konkretne kryteria, 
które uwzględniają wiele czynników. „Wszystko 
zapisane jest w regulacji europejskiej WE 261, 

Bez automatyzacji
sukces byłby  
niemożliwy

Cały proces przetwarzania wniosku klienta AirHelp składa 
się z wielu zadań. Wszystkie są wykonywane automatycznie. 
Po pierwsze, zapytanie jest łączone z danymi pogodowymi 
i lotniskowymi, aby sprawdzić czy np. klientowi przysługuje 
odszkodowanie, czy też wina nie leży po stronie linii 
lotniczych. Zdarza się, że klienci oczekują odszkodowania, 
ale winą jest tzw. siła wyższa. Może to oznaczać zarówno 
niesprzyjające warunki pogodowe, jak i inne czynniki, takie 
jak strajk na lotnisku.
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na której się opieramy”– tłumaczy przedstawiciel 
AirHelp. 

Gdy algorytmy ocenią, że zgłoszenie klienta rze-
czywiście ma szansę otrzymać odszkodowanie, 
AirHelp uruchamia kolejny etap. W tym miej-
scu warto zaznaczyć, że usługa jest oferowana 
bezpłatnie. Oparta jest na modelu success fee. 
Oznacza to, że klient ponosi koszt tylko wtedy, 
gdy AirHelp wygra sprawę. Wówczas otrzymuje on 
środki z odszkodowania pomniejszone o prowizję 
dla serwisu.

[ BOTY ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE OD WSZYSTKIEGO ]
W początkowych latach działania firmy, gdy 
wniosek klienta był uznawany za zasadny, ko-

Zastosowane boty i algorytmy automatyzujące prace 
potrafią przeprocesować w tym samym czasie 30 razy 
więcej wniosków niż najlepsi specjaliści. Jeden z nich 
pomaga działowi prawnemu, gdy linie lotnicze nie są 
zbyt responsywne i nie wyrażają woli współpracy.  
Bot na podstawie kilku lub kilkunastu kryteriów  
– zależnie od przypadku – sugeruje prawnikom 
najbardziej optymalną drogę sądową. To kolejna 
oszczędność czasu i pieniędzy, bo w przypadku lotów 
teoretycznie można założyć sprawę w sądzie, tam gdzie 
znajduje się siedziba linii lotniczych, w miejscu kupienia 
biletu, czy też w miejscu lądowania.
Krzysztof Piernicki, dyrektor finansowy w AirHelp Inc.

Utożsamianie działu finansów z księgowaniem faktur czy wyciągów 
bankowych to przeszłość. W AirHelp tego typu zadania to w zasadzie 
ułamek pracy działu finansów. Prawdziwa rola CFO to obecnie 
podejmowanie strategicznych decyzji, dbanie o optymalizacje podatkowe 
czy konsolidowanie sprawozdań finansowych. To raczej działania mające 
zwiększać wartość firmy, gdzie CFO i dział finansów doradzają zarządowi, 
w jakie działania warto się angażować, a które wydają się mniej rentowne. 
CFO ocenia propozycje inwestycyjne, bierze udział w analizie tego, co dzieje 
się na rynku, a także uważnie przygląda się konkurentom. „W obecnych 
czasach reaktywna postawa nie zapewni szybkiego rozwoju żadnej firmie. 
CFO powinien dziś patrzeć na finanse nie tylko jako księgowy, ale też – 
a może przede wszystkim – jako przedsiębiorca, który w dodatku potrafi 
podejmować ryzyko biznesowe” – twierdzi Krzysztof Piernicki, dyrektor 
finansowy w AirHelp Inc.

NOWA ROLA CFO I DZIAŁU FINANSÓW

lejne zadania wykonywane były już przez spe-
cjalistów AirHelp. Najczęściej chodziło tutaj 
o kontakt z klientem i przekazanie informacji 
o tym, że musi podesłać dodatkowe dokumen-
ty. „Proces odszkodowań jest o tyle skompliko-
wany, że każda linia lotnicza ma nieco inne wy-
magania dokumentowe. Niektórym wystarcza  
np. samo potwierdzenie lotu w formie biletu, inne 
zaś komplikują i utrudniają proces uzyskania od-
szkodowania, żądając np. kopii paszportu lub in-
nego dokumentu ze zdjęciem klienta”– wyjaśnia 
Krzysztof Piernicki. Tutaj zaczynała się zwykle 
ingerencja specjalisty. Od kwietnia br. AirHelp 
wprowadziła kolejne zautomatyzowane boty AI, 
które są w stanie samodzielnie zdiagnozować to, 
jakiego typu dokumenty są niezbędne w poszcze-
gólnych przypadkach.

Bot o imieniu Aga zajmuje się wszystkimi opisa-
nymi dotąd zadaniami, czyli pełnym procesem 
Claim Assessmentem (oceny roszczenia). Kiedy 
uznaje, że wniosek jest zasadny, kolejne zadania 
przejmuje na siebie drugi bot. Ten z kolei wysyła 
stosowne wiadomości przez system mailingo-
wy bezpośrednio do klienta, zazwyczaj z prośbą 
o podesłanie odpowiednich dokumentów. Potem 
następuje jeszcze proces weryfikowania popraw-
ności podpisów, a wszystkie zadania w dalszym 
ciągu realizowane są automatycznie. Co więcej, 
boty komunikują się z klientami w 15 językach.

To jednak nie wszystkie procesy, jakie firma  
AirHelp zautomatyzowała. Jeszcze inny bot po-
maga np. działowi prawnemu, gdy linie lotni-
cze nie są zbyt responsywne i nie wyrażają woli 
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współpracy. „Nasz bot na podstawie kilku lub 
kilkunastu kryteriów – zależnie od przypadku – 
sugeruje prawnikom najbardziej optymalną drogę 
sądową” – mówi Krzysztof Piernicki. To kolejna 
oszczędność czasu i pieniędzy, bo w przypadku lo-
tów teoretycznie można założyć sprawę w sądzie, 
tam gdzie znajduje się siedziba linii lotniczych, 
w miejscu kupienia biletu, czy też w miejscu lądo-
wania. Możliwości dla prawników są spore, a fir-
mie AirHelp zależy na tym, aby zawsze wybrać 
taką drogę, która pozwoli nie tylko wygrać sprawę 
jak najszybciej, ale też z możliwie najmniejszym 
kosztem.

[ FINANSOWE ROZPROSZENIE ]
Krzysztof Piernicki przyznaje, że bez botów Air-
Help nie mogłaby funkcjonować na taką skalę przy 
utrzymaniu obecnych kosztów działalności. Klient 
zwykle otrzymuje od 250 euro do nawet 600 euro 
odszkodowania, gdy mówimy o długich lotach oraz 
tych najbardziej opóźnionych. Z tego 25% trafia do 
AirHelp w ramach prowizji. Pozostała część przele-
wana jest na konto klienta, który – poza złożeniem 
wniosku – nie musi właściwie nic robić.

AirHelp, poza wsparciem prawnym i oceną wnio-
sków, zajmuje się również księgowaniem i dopa-
sowywaniem poszczególnych płatności do wnio-
sków. Na każdym etapie firma wysyła klientowi 
wiadomość o statusie sprawy, aż do momentu, 
gdy może on wybrać metodę płatności. Co cie-
kawe, ok. 25% klientów AirHelp to Amerykanie, 
którzy wciąż są przywiązani do formy czekowej. 
Mogą więc wybrać także taką właśnie formę płat-
ności. „Większość, 50–60% naszych klientów to 
Europejczycy, a pozostali pochodzą z innych za-
kątków świata, w tym Ameryki Południowej i Azji. 
Mamy bardzo zdywersyfikowaną bazę klientów” 
– podkreśla Krzysztof Piernicki.

[ ROZPROSZONA ORGANIZACJA ]
AirHelp od początku była firmą nastawioną na 
cyfryzację i obecność w internecie. Najważ-
niejsi jej menedżerowie również pracują z róż-
nych miejsc, a komunikacja w firmie odbywa się 
głównie przez platformy online, takie jak Slack. 
Przykładowo, założyciele firmy są ze Skandyna-
wii, centrum operacyjne znajduje się w Gdańsku, 
duże biura mieszczą się zaś w Berlinie, Barcelonie 
i w Nowym Jorku. 

W przypadku AirHelp trudno mówić o transfor-
macji cyfrowej, niemniej wciąż wprowadzane są 

Grzegorz Kubera

W początkowych latach działania firmy, gdy wniosek 
klienta był uznawany za zasadny, kolejne zadania 
wykonywane były już przez specjalistów AirHelp. 
Najczęściej chodziło tutaj o kontakt z klientem  
i przekazanie informacji o tym, że musi podesłać 
dodatkowe dokumenty, np. kopie paszportu lub innego 
dokumentu ze zdjęciem klienta. Od kwietnia br. AirHelp 
wprowadziła kolejne zautomatyzowane boty AI, które 
są w stanie samodzielnie zdiagnozować, jakiego typu 
dokumenty są niezbędne w poszczególnych przypadkach.

Bot o imieniu Aga zajmuje się wszystkimi opisanymi 
dotąd zadaniami, czyli pełnym procesem Claim 
Assessmentem (oceny roszczenia). Kiedy uznaje, że 
wniosek jest zasadny, kolejne zadania przejmuje na siebie 
drugi bot. Ten z kolei wysyła stosowne wiadomości przez 
system mailingowy bezpośrednio do klienta, zazwyczaj 
z prośbą o podesłanie odpowiednich dokumentów. Potem 
następuje jeszcze proces weryfikowania poprawności 
podpisów, a wszystkie zadania w dalszym ciągu 
realizowane są automatycznie. Co więcej, boty komunikują 
się z klientami w 15 językach.

kolejne optymalizacje. „Najbardziej dumni je-
steśmy z automatyzacji procesu oceny roszczeń 
oraz obsługi procesu wypłat dla klientów” – mówi 
Krzysztof Piernicki. „Przy skali, na jaką działa-
my – czyli ok. 10 000 przelewów miesięcznie 
wykonywanych do najróżniejszych części świata 
i w tamtejszych walutach – bez automatyzacji nie 
dałoby się efektywnie wykonywać tych zadań, 
a już na pewno nie przy takim poziomie kosztów, 
jaki ponoszą klienci” – dodaje. 

Wyzwaniem na najbliższe lata jest przede wszyst-
kim jeszcze szybsze przetwarzanie wniosków. Ma 
to umożliwić firmie działanie na jeszcze większą 
skalę. „Chcemy to osiągnąć bez istotnego zwięk-
szania zatrudnienia. Zamierzamy w związku z tym 
maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący 
w automatyzacji procesów biznesowych” – pod-
sumowuje CFO AirHelp. Czy się uda? Sądząc po 
tym, że firma z roku na rok zwiększa przychody 
o ok. 50%, wydaje się, że to niemal przesądzone.
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Skuteczna 
digitalizacja 
procesów
Firma Elsen przeprowadziła z sukcesem restrukturyzację obszaru finansów. Jednocześnie 
wprowadzono procesowe podejście, optymalizując i automatyzując procesy biznesowe. Celem 
było przyspieszenie spływu należności. Aby go osiągnąć, projekt został oparty na usprawnieniu 
procesów wymiany informacji. Za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu finansami 
Elsen w 2017 roku otrzymała wyróżnienie Digital Finance Award.

Elsen SA z Częstochowy jest spółką energetyczną, 
specjalizującą się w produkcji i dystrybucji energii 
cieplnej, elektrycznej i gazu. Nagrodę Digital Fi-
nance Award (DFA) przyznano za wysoki stopień 
digitalizacji procesów finansowych związanych 
z obsługą należności. Nie tylko wspiera on obsłu-
gę dużej liczby zróżnicowanych odbiorców, ale też 
umożliwił dalszy rozwój firmy, podnosząc efektyw-
ność obsługi finansowo-księgowej. 

[ DIGITALIZACJA JEST NIEMOŻLIWA BEZ 
ODPOWIEDNICH NARZĘDZI ]
Elsen wprowadziła elektroniczny obieg dokumen-
tów i rozliczania zużycia energii przez klientów, 
a także własnych jej zakupów i sprzedaży oraz 
fakturowania i windykacji. Wymagało to zarówno 
zmiany systemów IT i procesów finansowych, jak 
i zmiany mentalności osób w firmie oraz u klien-
tów i dostawców. Musieli oni zaakceptować zmiany 
procesów rozliczania i fakturowania. Katarzyna 
Nijander sama uczestniczyła w rozmowach z klien-
tami, aby przekonać ich do zmian, dając też czas 
na wprowadzenie zmian i przetestowanie rozwią-
zań. Obecnie procesy O2C (Order to Casch) i P2P 
(Purchase to Pay) są półautomatyczne. Tam gdzie 
występują pomyłki lub konieczny jest dokument 
papierowy – ze względu na to, że klienci jeszcze 
nie mają systemów elektronicznych – konieczna 
jest obsługa „ręczna” i fakturowanie tradycyjne.

Katarzyna Nijander, dyrektor finansowy w Elsen, 
trafiła do firmy w 2013 roku. Powierzono jej zada-
nia związane z restrukturyzacją spółki w obszarze 
finansów. „Wówczas nasza spółka miała przerost 
zatrudnienia i sztywny proces zarządzania danymi. 
W efekcie nie mogła się dalej rozwijać” – wspomi-
na. Zapadła więc decyzja o digitalizacji procesów. 
Wymusiło to zmiany w całej firmie, a pierwszym 
krokiem było wdrożenie odpowiedniej infrastruk-

Rola CFO w obecnych czasach wymaga od osoby na tym 
stanowisku myślenia strategicznego oraz znajomości 
działalności spółki i jej otoczenia. Czasy siedzenia za 
biurkiem dawno się skończyły. Wystarczy przejść się 
po różnych działach i porozmawiać z pracownikami 
własnej firmy, aby – ze zdziwieniem – stwierdzić, jak 
w jednej spółce może funkcjonować kilka rzeczywistości. 
Kontrahenci, banki i ubezpieczyciele też dostarczają wiele 
informacji o naszych błędach w procesach, których sami 
nie widzimy. Aby więc móc wpływać realnie na wyniki 
przedsiębiorstwa, CFO powinien interesować się tym, 
jak działają procesy w firmie. Na każdym etapie można 
znaleźć oszczędności czasu i pieniędzy.
Katarzyna Nijander, dyrektor finansowy Elsen
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tury sieciowej i internetowej. Miała ona umożliwić 
wymianę i dostęp do zasobów pomiędzy pracow-
nikami. „Nie ma sensu wprowadzać zmian w pro-
cesach, jeśli nasi pracownicy nie mają dostępu do 
danych i kontaktu z innymi pracownikami w firmie, 
nie mają też urządzeń mobilnych wspomagających 
ich pracę” – przyznaje Katarzyna Nijander. Pięć lat 
temu zdarzało się, że pracownicy Elsen chodzili 
z kartą i długopisem, aby zebrać informacje. 

[ OPÓR PRZED CYFRYZACJĄ PROCESÓW ]
Kiedy decydujemy się na duże zmiany, często 
napotykamy opór pracowników, którzy nie lubią 
zmian. Nie inaczej było w Elsen. Zapytana o prob-
lemy, jakie pojawiły się w trakcie cyfryzacji, Kata-
rzyna Nijander wspomina, że był to właśnie przede 
wszystkim opór ludzi przed nowym. „Po co zmie-
niać, skoro było dobrze” – mówili, tym bardziej 
że przy wdrożeniu nowych rozwiązań zawsze jest 
więcej pracy, niż zazwyczaj. Część pracowników 
nawet obawiała się, że straci zatrudnienie, skoro 
cyfryzacja zdejmie z nich część obowiązków. 

„Ważnym etapem przed wdrożeniem była inwen-
taryzacja aktualnych procesów. Pokazała ona, ile 
miejsc powstawania informacji należy uszczelnić 
lub zmienić” – tłumaczy Katarzyna Nijander. Głów-
nym celem było ostatecznie skrócenie czasu pro-
cesów, które trwały zbyt długo, np. od wystawiania 
faktur do ściągania należności. Prace nad zmiana-
mi rozpoczęto od danych i miejsca powstawania 
faktur. „Nie ma sensu tworzyć systemu do windy-
kacji, gdy nie mamy nawet pewności czy faktura 
została wystawiona poprawnie i na czas”– dodaje. 

Zmiany rozpoczęły się już w 2013 roku. Najpierw 
trzeba było zainwestować w narzędzia do odczytu 
danych pomiarowych. W ten sposób miano zli-
kwidować proces spisywania ich przez inkasenta. 
Kolejnym etapem było przeniesienie danych z pa-
pierowych umów do systemu IT i zaimportowanie 
danych z odczytów do systemu księgowego. To 
pozwoliło na automatyczne wystawianie faktur. 
Te prace zajęły 2 lata. Wtedy Katarzyna Nijander 
mogła przystąpić do wdrożenia procesów windy-
kacji w systemie finansowo-księgowym. „Dopiero 
po tym czasie miałam pewność, że faktury, które 
powstają, mają prawidłowe dane, ceny i są zgodne 
z umowami”– zaznacza.

Co warte podkreślenia, CFO wykorzystała te na-
rzędzia, które były już w firmie. Okazało się, że no-
woczesny system księgowy był dotąd stosowany 
mniej więcej w 20%. Nie znano po prostu wszyst-
kich jego możliwości. „Na jego bazie stworzyli-
śmy CRM do obsługi klienta i procesu windykacji”  
– zdradza Katarzyna Nijander. „Prace, które zostały 
wykonane jako rozbudowa istniejącego systemu 
i dostosowanie go do potrzeb firmy, docenili nawet 
producenci systemu” – dodaje.

[ KOMFORT WYNIKAJĄCY Z AUTOMATYZACJI ]
Jak wprowadzenie zmian przełożyło się na funkcjo-
nowanie firmy? Katarzyna Nijander tłumaczy, że 

digitalizacja procesów przede wszystkim wpłynęła 
na czas realizacji niektórych zadań, które do tej 
pory uporczywie się przedłużały. „Automatyza-
cja wystawiania faktur uwolniła pracowników od 
siedzenia po godzinach, w celu weryfikacji każde-
go dokumentu”– zauważa. Podkreśla też, że ilość 
zakupionej energii czy ciepła nie zależy od digita-
lizacji dokumentów, więc nie ma bezpośredniego 
przełożenia na sprzedaż, ale spływ należności jest 
już jak najbardziej od tego uzależniony. „Skrócenie 
procesu „od zamówienia do faktury” w ostatecz-
nym rozrachunku przyniesie pozytywne efekty 
finansowe”– uważa dyrektor finansowy Elsen.
  
W trakcie prac pojawiły się też niespodziewane 
korzyści. Zmiany niejako wymusiły częstszy kon-
takt z klientami, od których udało się w ten spo-
sób pozyskać wiele istotnych informacji w zakresie 
niedociągnięć procesów, które często powstrzy-
mywały klienta przed zmianą na korzystniejszą 
taryfę. Digitalizacja poprawiła więc także relacje 
z klientami i poziom ich satysfakcji z usług Elsen. 

Rezultatem końcowym jest sprawnie działające 
przedsiębiorstwo, gdzie odczyty zużycia mediów 
u klientów oraz wymiana danych pomiarowych 
z operatorami – na ich podstawie powstają fak-
tury w systemie finansowo-księgowym – odbywa 
się w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowa-
no również procesy windykacji i monitorowania 
płatności klientów. „Obecnie zmodernizowany 
system pozwala śledzić całą historię dłużnika, 
wraz z informacją o ilości wezwań, podpisanych 
porozumień spłat czy niewywiązanych terminowo 
obietnic” – wymienia Katarzyna Nijander. Firma 
zyskała poczucie komfortu, że gdy pojawią się 
niekorzystne zmiany, jest ona w stanie szybko 
zareagować. „Dane nie są już w posiadaniu jed-
nej osoby, która trzyma większość informacji 
w segregatorze w szafie. Warto więc było podjąć 
wysiłek związany z digitalizacją procesów księ-
gowych. Zwłaszcza że analiza danych o kliencie, 
jego historii płatniczej i ściągalności należności 
w 97% kończy się na etapie polubownym. Nie 
generuje więc dla firmy kosztów postępowania 
sądowego”– podsumowuje.

Grzegorz Kubera

Elsen wprowadziła elektroniczny obieg dokumentów 
i rozliczania zużycia energii przez klientów, a także 
własnych jej zakupów i sprzedaży oraz fakturowania 
i windykacji. Wymagało to nie tylko zmiany systemów 
IT i procesów finansowych, ale też zmiany mentalności 
osób w firmie oraz u klientów i dostawców. Musieli oni 
zaakceptować zmiany procesów rozliczania i fakturowania. 
Obecnie procesy O2C (Order to Casch) i P2P (Purchase to 
Pay) są półautomatyczne. Tam gdzie występują pomyłki  
lub konieczny jest dokument papierowy – ze względu na to, 
że klienci jeszcze nie mają systemów elektronicznych  
– stosowana jest obsługa „ręczna” i fakturowanie tradycyjne.
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W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” kilka razy w tym roku dyskutowaliśmy o tym, 
czy i jaki powinien być „pilot” podczas budowania Centrum Usług Wspólnych (CUW) w celu 
sprawnego realizowania procesów finansowych, czyli tak aby tworzyły wartość dla klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego. W jaki sposób powinno się to robić, jakiego standardu oczekiwać, 
jak oceniać oferty firm doradczych, jak planować i rozliczać taki projekt oraz co należy zrobić 
i uwzględnić? Jak w końcu automatyzować procesy? Co jest możliwe i w jakich systemach ERP, 
a jakie zupełnie nie wspierają procesowego podejścia?

Nie ma wątpliwości, że budowa CUW to dobry kie-
runek dla firm, które chcą się rozwijać, zwiększać 
skalę i marżę. Nie tylko optymalizują i automa-
tyzują procesy, ale przy okazji też niwelują wiele 
ryzyk wynikających z nowych regulacji prawnych, 
a także rozwiązują problemy kadrowe, np. niedosta-
tecznej satysfakcji z pracy, a więc wysokiej rotacji, 
czy generalnie braku pracowników na rynku. Nic 
dziwnego więc, że w Polsce rośnie liczba centrów 
usług wspólnych, w których zatrudnionych jest już 
ponad 200 tys. pracowników, a szacunki mówią, że 
realne jest zatrudnienie na poziomie 300 tys. w roku 
2020. Z przeprowadzanych wśród CFO analiz wyni-

jako sposób 
na digitalizację 
procesów 
finansowych

CUW

ka, że obecnie planowane i budowane centra mają 
świadczyć zaawansowane i wymagające wiedzy 
usługi nie tylko finansowe, lecz przede wszystkim 
usprawniające procesy biznesowe i wnoszące nowe 
wartości do biznesu.

[ CZY BUDOWĘ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
ZACZĄĆ OD PILOTA? ]
Podczas prowadzonych dyskusji rozważaliśmy wiele 
opcji, w tym czy: 
1. Pilot powinien objąć wszystkie procesy w jed-

nej spółce i dopiero potem po weryfikacji być 
wdrażany w innych?
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2. Pilot powinien objąć jeden proces, np. Purchase 
to Pay (P2P), w jednej firmie i dopiero później  
– po weryfikacji – być wdrażany w innych?

3. Pilot powinien objąć jeden proces, np. P2P, ale 
w całej organizacji, i dopiero potem kolejne 
w niej procesy?

Zwolenników pilota wdrożenia nie brakuje. Michał 
Bielawski, wiceprezes Adaptive AG, wcześniej CFO 
w Infosys twierdzi, że pilot powinien być przepro-
wadzony w jednej spółce, najpierw na jednym pro-
cesie – ustabilizowanym, opisanym, dużym wolu-
menowo. W kolejnym kroku powinien objąć inne 
procesy w tej spółce. Pilot odegra też motywującą 
rolę, jeśli wykonamy go tam, gdzie widać będzie 
korzyści ze zmiany. „Centrum Usług Wspólnych  
– mające ustandaryzowane, w znacznym stopniu 
zautomatyzowane procesy – zapewnia przejrzy-
stość operacyjno-transakcyjną. Wymusza na pra-
cownikach działanie zgodne z procedurami. Lu-
dzie nie poddają się naciskom na niestandardowe 
działania, np. zwykle płacimy po 30 dniach, ale szef 
zakupów prosi, aby tym razem zapłacić po 15. Takie 
korzyści warto docenić” – mówi.

Z kolei Marta Rejman, obecnie szef Resources Sha-
red Services Center (SSC) w grupie Publicis, wcześ-
niej SSC w JLL, także pozytywnie ocenia rozpoczęcie 
budowy CUW od pilota. „Wdrożenie powinno się za-
czynać od jednej jednostki organizacyjnej, np. jed-
nej spółki. Ta jednostka nie powinna być najprost-
sza, najmniejsza ani najłatwiejsza, ze względu na to, 
abyśmy nie przyjęli niewłaściwych założeń, skró-
tów czy uproszczeń, które nie będą odpowiednie 
dla całej organizacji. Ważne jest czy kierownictwo 
tej jednostki jest chętne do tej zmiany” – wyjaśnia.

Jej zdaniem, lepsze jest podejście, w którym firma 
od razu wdraża w pełni zaprojektowaną zmianę  
– na początku w pilocie – niż takie, w którym – stop-
niowo doskonaląc procesy i narzędzia – dąży się 
do optymalnego wzoru działania. W tym drugim 
przypadku realne jest ryzyko zmęczenia zmianami, 
no i zaprzestania ich przed osiągnięciem optimum.

Inni rozmówcy wskazują na to, aby wybrać najpierw 
ważne dla firmy kryterium, a to wskaże proces, któ-
ry daje oszczędności minimum 1.0 FTE; w którym 
są masowe i powtarzalne czynności; czy też ten, 
w którym jest konieczność zapewnienia stabilności.

[ PROCESOWE PODEJŚCIE  
OD RAZU W CAŁEJ ORGANIZACJI ]
Moje doświadczenie – a zorganizowałem kilka CUW 
– mówi mi, że budowa takiego centrum powinna 
objąć całą organizację i wszystkie kluczowe dla niej 
procesy, tak aby stały się one optymalne z punktu 
widzenia całej firmy. Żaden pilot na jednej wybranej 
jednostce organizacyjnej i jednym przykładowym 
procesie nie da nam wyników, które pozwolą ocenić 
przyszłe wyniki, m.in. z tego powodu, iż nie pojawi 
się synergia.

Jeśli już zaczynać od mniejszej skali, to powinny 
być ujęte co najmniej 3 kluczowe procesy transak-

CUW – inaczej Shared Services Center – jest to wyodrębniona organizacyjnie 
– choć niekoniecznie geograficznie – jednostka, która świadczy usługi 
na rzecz innych jednostek wielooddziałowego przedsiębiorstwa. Są to 
zwykle usługi o charakterze pomocniczym, m.in. księgowe, rozliczanie 
wynagrodzeń, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyczne, a także 
obsługa zamówień i zakupów.

Mówimy o usługach, bo tak się przyjęło, ale w istocie bardziej zasadne 
byłoby używanie słowa „procesy”. Mogą to być np. takie kompletne 
zoptymalizowane procesy:

 od zakupu do zapłaty – Purchase to Pay,
 od zamówienia do otrzymania zapłaty – Customer to Cash,
 proces zamknięcia miesiąca – Month-end Closing,
 od księgowania do raportowania – Accounting to Report,
 proces pełnej konsolidacji miesięcznych sprawozdań finansowych,
 proces zarządzania danymi wrażliwymi.

Tworzone przez biznes CUW odznaczają się pewnymi cechami wspólnymi, 
w tym:

 są niezależnymi organizacyjnie jednostkami w firmie, często działają 
jako osobno powołane do tego celu spółki lub inne jednostki 
gospodarcze;

 świadczą jasno określone usługi oparte na procesach i ustalonych 
zasadach opisanych w procedurach SOP (Standard Operating Procedure) 
na rzecz jednej lub większej liczby jednostek w ramach organizacji, 
np. innych działów, jednostek organizacyjnych, spółek, jednostek 
gospodarczych;

 dysponują własnymi zasobami;
 działają na podstawie umów o gwarantowanym poziomie świadczenia 

usług SLA (Service Level Agreement), zawierane z klientami 
wewnętrznymi w celu określenia typu, zakresu, ceny oraz jakości 
świadczonych usług;

 są w pełni odpowiedzialne za realizację procesu, jego koszty, zarządzanie 
procesem, jakością oraz terminowością świadczenia usług.

Bartosz Radziszewski, 
partner Business Dialog,  

współzarządzający Klubem  
Dyrektorów Finansowych „Dialog” 

cyjne. Inaczej pozytywne efekty zmiany nie będą 
czytelne. Pracownicy robią coś w każdym procesie, 
po usprawnieniu czy wydzieleniu jednego nie będą 
umieli powiedzieć czy pokazać, że coś istotnego 
zmieniło się w ich pracy, zajętości, kompetencji czy 
kosztach tego procesu. To wiąże się z podziałem od-
powiedzialności, a także z zachowaniem ciągłości.

Dotychczasowe jednostki – ale i nowe pojawiające 
się podmioty w organizacji – powinny być transfero-
wane do CUW jak najszybciej, aby móc korzystać ze 
skali i nowych danych oraz informacji wynikających 
z włączenia tego podmiotu i jego transakcji w pro-
cesy optymalizacji. W kolejnym etapie nastąpią 
procesy eksploracji, analizy i wizualizacji danych 
oraz np. ich predykcyjnego modelowania. W ten 
sposób powstaje optymalny CUW, dający widoczne 
korzyści dla firmy.

CZYM JEST CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
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Cyfrowa 
transformacja  

i innowacje  
w polskich  

firmach
O procesach cyfrowej transformacji w polskich firmach; konieczności – w związku 

z tym – zmiany organizacji od wewnątrz; umiejscowieniu w firmie i zadaniach 
CDO; projektach z zakresu Przemysłu 4.0; roli technologii jako wsparcia procesów 

biznesowych; umocowaniu pionów IT; wciąż niedocenianym w Polsce modelu cloud 
computing; Artificial Intelligence i nadużywaniu tego pojęcia oraz różnych typach 

sztucznej inteligencji; a także problemach z innowacyjnością w polskich organizacjach 
rozmawiamy z przedstawicielami firm: Atlas, BGŻ BNP Paribas, Britenet, Dassault 

Systèmes, Gaspol, Innergo Systems, KDPW i LUX MED.

KLIENCI BRANŻY IT 
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terystycznych dla banków. Tak jest nadal, ale ob-
serwujemy dokonujące się zmiany. Co jakiś czas 
pojawiają się mody, wśród nich też trendy niosące 
rzeczywiste zmiany.

Kilkanaście lat temu przeszliśmy w większości na 
dokumenty elektroniczne. Teraz praktycznie nie 
korzystamy z korespondencji papierowej, choć 
niektóre dokumenty dostarczane do nas muszą 
jeszcze mieć tę formę. Mamy obecnie proces prze-
chodzenia na rozwiązania chmurowe, z zachowa-
niem zgodności z uzasadnieniem ekonomicznym 
i technologicznym, no i oczywiście w zgodzie z re-
gulacjami. 

Z kolei blockchain potraktowaliśmy jako cieka-
wą technologię. W roku 2017 przeprowadziliśmy 
prototypowe wdrożenie, wówczas jeszcze niewiele 
wiedząc o tej technologii. Obecnie jesteśmy w fazie 
końcowych testów technicznych. Platformę opartą 
na technologii blockchain zamierzamy wykorzy-
stać do usług głosowania na walnych zgromadze-
niach spółek akcyjnych.

	Tomasz	Garbowski,	
CIO w LUX MED (T.G.): 
Przez wiele lat sektor prywatnej opieki medycznej 
był od strony informatycznej niedoinwestowany. 
Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, to rynek rozdrob-

CYFROWA	TRANSFORMACJA

Jak	w	Państwa	firmach	przeprowadzacie	cyfryza-
cję	i	budujecie	innowacyjną	kulturę?

	Bogusław	Święcicki, 
CIO w Atlas (B.Ś.): 
Atlas jest z jednej strony dobrym przykładem 
cyfrowej transformacji, a z drugiej – wyjątkiem 
w swojej branży. Sektor, w którym działamy, jest 
bardzo konserwatywny. Nasi klienci – firmy z sze-
roko rozumianego budownictwa – mają zazwyczaj 
zachowawczy stosunek do innowacji. Dlatego, na-
wet jeśli wprowadzimy nowatorskie usługi, wielu 
z nich nie będzie ich wykorzystywać. W tej sytuacji 
staramy się wprowadzać innowacje wewnątrz firmy. 
Patrzymy na banki, sektor FMCG. Wychwytujemy 
najciekawsze pomysły i adaptujemy rozwiązania do 
wewnętrznych procesów w Atlasie. Sztuczna inteli-
gencja, Machine Learning, rozwiązania chmurowe 
– to wiodące trendy. Dbamy, by budować z ich wy-
korzystaniem przewagę konkurencyjną.

	Sławomir	Panasiuk,	
CIO w Krajowym Depozycie  
Papierów Wartościowych (S.P.): 
Od początku większość usług realizowaliśmy 
elektronicznie, korzystając z rozwiązań charak-
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w ciągu ostatnich 10 lat firma przeprowadziła 
ponad 35 akwizycji. Przy tej skali działalności 
i dynamice rozwoju znakomicie uwidaczniają 
się wszystkie wyzwania sektora. Z tego powodu 
5 lat temu Grupa LUX MED zdecydowała się na 
totalną transformację cyfrową. Rozpoczęliśmy 
od wymiany wszystkich kluczowych rozwiązań 
IT. Następnie zaszczepiliśmy w całej organizacji 
zwinne, iteracyjne podejście do wdrażania zmian 
systemowych, procesowych i organizacyjnych. 
Teraz – gdy dług technologiczny w dużej części 
został spłacony i organizacja jest zaprojektowa-
na do przeprowadzania najtrudniejszych zmian 
– skupiamy się na poprawie doświadczeń klienta 
końcowego, czyli pacjenta. W takim nowoczes-
nym nastawieniu, poszukiwaniu i doskonaleniu 
wartości dodanej dla klienta szukamy szansy na 
tworzenie innowacyjnej kultury.

	Michał	Kozieł,	
CIO w Gaspol (M.K.): 
W ramach cyfryzacji udało nam się wyeliminować 
praktycznie dokumenty papierowe, zastępując 

niony. W wydatkach na prywatne usługi medyczne 
jedynie 30% trafia do firm o zasięgu ogólnopol-
skim, które oferują zintegrowane usługi medycz-
ne. Pozostałe 70% przypada lokalnym podmiotom 
leczniczym, które często są zinformatyzowane 
w minimalnym stopniu. Po drugie, to branża ka-
pitałochłonna, wymagająca dużych nakładów na 
sprzęt medyczny oraz pozostałą infrastrukturę. Po 
trzecie zaś, kadra medyczna jest najbardziej defi-
cytowym i pożądanym dobrem w ochronie zdrowia. 
To sprawia, że w pierwszej kolejności ponosi się 
inwestycje w zapewnienie odpowiedniej podaży 
usług i utrzymanie ich wysokiej jakości. 

Grupa LUX MED to lider rynku z największą licz-
bą własnych placówek medycznych – ponad 200 
centrów medycznych, największą siecią sto-
matologiczną – ponad 120 unitów; największy 
świadczeniodawca usług diagnostyki obrazowej 
– ponad 60 MRI/CT i największy pracodawca, 
zatrudniający ponad 6000 lekarzy. Od wielu lat 
odnotowujemy dynamiczny wzrost organicz-
ny i jesteśmy aktywni w konsolidacji rynku – 

W wielu 
obszarach musimy 
bardzo uważnie 
przeprowadzać 
transformację. 
Wielokanałowość nie 
może być rozumiana 
w ten sposób, że 
klient rozpocznie 
jakiś proces na 
telefonie, potem 
zadzwoni do call 
center, a zakończy 
go w oddziale. To 
brzmi dobrze tylko 
na prezentacjach 
w PowerPoincie. 
Omnichannel to 
odpowiedź na 
rzeczywistość, 
w której mamy 
do czynienia 
z wielopokoleniowym 
społeczeństwem. 
Każdy klient musi 
mieć więc taką 
samą łatwość 
przeprowadzenia 
transakcji, niezależnie 
czy wykonuje ją 
w oddziale, czy 
w aplikacji mobilnej.  
Na to m.in. 
w Grupie BNP Paribas 
wydajemy 3 mld euro 
przeznaczone na 
cyfryzację.
Jaromir Pelczarski,  
COO w BGŻ BNP Paribas
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i kreatywności z ich strony, ale również egzekwo-
wania od ich przełożonych wykorzystania nowych 
narzędzi. I dlatego jestem prawie pewien, że ludzie 
muszą „czuć” zalety innowacyjnych rozwiązań dla 
siebie, aby projekt odniósł pełen sukces. Nasze 
doświadczenia z rozszerzoną rzeczywistością po-
kazują jednak, że jeśli ludzie w terenie nie „czują” 
wprowadzanej przez nas innowacji, to ona się nie 
przyjmie. Ale się nie poddajemy i będziemy prowa-
dzić projekt reaktywacji tych rozwiązań, bo widzę 
ogromne przewagi w stosunku do konkurencji tego 
typu rozwiązań.

Gaspol, jako część globalnego koncernu SHV Hol-
ding, bierze obecnie udział w projekcie konsolida-
cji rozwiązań technologicznych. Idziemy w stronę 
globalizacji i centralizacji niektórych procesów. 
Jednym z elementów procesu globalizacji jest 
wdrożenie Office 365. Gaspol – w ramach pilotażu 
– jako pierwszy dokonał migracji. Warto dodać, że 
polscy specjaliści IT są bardzo szanowani w naszej 
organizacji. Szef IT całej Grupy pracował i współ-
pracował z polskimi firmami i bardzo wysoko ceni 
jakość i wiedzę polskich specjalistów.

KONIECZNOŚĆ	ZMIANY	ORGANIZACJI 
OD	WEWNĄTRZ

W	ubiegłym	roku	Grupa	BNP	Paribas	ogłosiła	
rozpoczęcie	projektu	cyfryzacji,	który	potrwa	do	
roku	2020	i	ma	kosztować	3	mld	euro…

Pięć lat temu 
Grupa LUX MED 
zdecydowała się na 
totalną transformację 
cyfrową. 
Rozpoczęliśmy od 
wymiany wszystkich 
kluczowych 
rozwiązań 
IT. Następnie 
zaszczepiliśmy w całej 
organizacji zwinne, 
iteracyjne podejście 
do wdrażania zmian 
systemowych, 
procesowych 
i organizacyjnych. 
Teraz – gdy dług 
technologiczny 
w dużej części został 
spłacony i firma jest 
zaprojektowana do 
przeprowadzania 
najtrudniejszych 
zmian – skupiamy 
się na poprawie 
doświadczeń klienta 
końcowego, czyli 
pacjenta.
Tomasz Garbowski,  
CIO w LUX MED

je elektronicznymi. Z naszej perspektywy istot-
na jest obsługa klienta. W tym obszarze można 
w naszej branży wprowadzić wiele innowacyjnych 
rozwiązań. Jest to o tyle istotne, że ceny gazu są 
praktycznie porównywalne dla wszystkich „gra-
czy”, a główny, sprzedawany przez nas produkt 
jednorodny. Ma być przede wszystkim tanio, choć 
coraz częściej nasi klienci zwracają uwagę rów-
nież na bezpieczeństwo. Przewagę konkurencyjną 
daje nam tylko wartość dodana do obsługi klienta 
i procesów w naszej firmie. I takich przewag kon-
kurencyjnych szukamy od dawna w Gaspolu. Dziś 
np. aż 70% klientów zamawia gaz przez nasze 
cyfrowe kanały komunikacji – portal, aplikacje 
mobilne czy media społecznościowe. Chętnie 
sprawdzają też online stan zapasów i aktualne 
zużycie.

Kiedy wprowadziliśmy do oferty solary słoneczne, 
klienci często zastanawiali się, jak ich dom może 
prezentować się z zamontowanym na dachu pa-
nelem słonecznym, czy też jak ich ogród będzie 
wyglądał z butlą gazową. Wdrożyliśmy więc pro-
ste rozwiązanie typu Augmented Reality. Można 
było „wstawić” dowolny nasz produkt w zdjęcie 
ogrodu lub domu klienta. Niestety, doradcy nie 
oferowali go klientom i w rezultacie rozwiązanie to 
było mało używane. To jest dowód na to, że każde 
nawet najbardziej innowacyjne rozwiązanie musi 
mieć odbiorców i zwolenników, bo inaczej wyląduje 
w przysłowiowej szufladzie. Zabrakło entuzjazmu 
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	Jaromir	Pelczarski,	
COO w BGŻ BNP Paribas (J.P.): 
Cyfryzacja w bankowości jest pełna paradoksów. 
Z jednej strony, banki szybko adaptują nowe tech-
nologie. Z drugiej jednak zmagają się z przestarza-
łymi systemami, tzw. back office. Muszą też godzić 
zarówno oczekiwania klientów, jak i wymagania 
regulatorów. Na to wszystko nakłada się chęć 
wdrożenia wewnątrz organizacji najnowszych roz-
wiązań, o których wyczytało się na amerykańskich 
blogach, ale też wyzwanie jeszcze szybszego od-
powiadania na potrzeby biznesu, który ostatecznie 
będzie korzystał z tych rozwiązań.

Warto podkreślić, że nie można być cyfrowym ban-
kiem, jeśli firma wewnątrz nie jest nowoczesna. Ce-
lem powinno więc być działanie lepiej, szybciej i lżej, 
tak aby – mając zapewnioną jakość – mieć również 
zagwarantowane bezpieczeństwo. Jeden z prezesów 
banków w Polsce powiedział, że jego organizacja to 
swego rodzaju software house sprzedający usługi 
finansowe. Software house – z założenia – uczy się, 
zmienia, popełnia błędy. Taka jest bowiem natura 
oprogramowania. Tymczasem bank działa w zupeł-
nie innej rzeczywistości. Nie można doprowadzić, 
że do okienka w banku klient przyjdzie i powie, że 
– np. przez błąd w oprogramowaniu – nie zgadza 
mu się saldo na rachunku. Chociaż kasjer mógłby 
mu wówczas odpowiedzieć, że u niego się „zgadza”. 

W wielu obszarach musimy bardzo uważnie prze-
prowadzać transformację. Wielokanałowość nie 
może być rozumiana w ten sposób, że klient rozpo-
cznie jakiś proces na telefonie, potem zadzwoni do 
call center, a zakończy go w oddziale. To brzmi do-
brze tylko na prezentacjach w PowerPoincie. Omni-
channel to odpowiedź na rzeczywistość, w której 
mamy do czynienia z wielopokoleniowym społe-
czeństwem. Każdy klient musi mieć więc taką samą 
łatwość przeprowadzenia transakcji, niezależnie czy 
wykonuje ją w oddziale, czy w aplikacji mobilnej. Na 
to m.in. w Grupie BNP Paribas wydajemy 3 mld euro 
przeznaczone na cyfryzację.

	Michał	Borny,	
wiceprezes Britenet (M.B.): 
Kluczowa jest szybkość dostarczania rozwiązań IT. 
Projekty, które jeszcze kilka lat temu mogły trwać 
nawet 2–3 lata i w tym okresie – w niezmienionej 
formie – były pilotowane do końca, nie mają już 
racji bytu. Ważny stał się współczynnik Time-to-
-Market. Nowe podejście do realizacji projektów 
wymaga jednak zmian kulturowych wewnątrz or-
ganizacji. Bez nich nie przeprowadzimy sprawnej 
informatyzacji.

PRZEMYSŁ	4.0

	Dariusz	Kudzia,
Country Manager Poland w Dassault Systèmes (D.K.): 
Dla nas cyfrowa transformacja to szansa na szybki 
rozwój. Jako dostawca oprogramowania CAD mamy 
już np. doświadczenia z technologiami 3D. Naszą 
specjalnością jest odzwierciedlanie świata rzeczywi-
stego w świecie wirtualnym oraz jego modelowanie 
i optymalizacja. Realizujemy projekty związane z wir-
tualnym modelowaniem czy symulowaniem procesu 
produkcyjnego, zanim jeszcze fizyczne maszyny sta-
ną na hali produkcyjnej. Tego typu funkcje naszego 
flagowego rozwiązania – wirtualizację procesów pro-
dukcji – oferujemy także w modelu cloud computing. 
Klienci chcą de facto wszystko dziś mieć w chmurze, 
aby coraz szybciej, w ciągu kilku dni, a nie tygodni czy 
miesięcy, móc uruchomić nową usługę. Dotyczy to 
zarówno klientów w Polsce, jak i na świecie.

Naszą specjalnością 
jest odzwierciedlanie 
świata rzeczywistego 
w świecie 
wirtualnym oraz 
jego modelowanie 
i optymalizacja. 
Realizujemy 
projekty związane 
z wirtualnym 
modelowaniem 
czy symulowaniem 
procesu 
produkcyjnego, 
zanim jeszcze 
fizyczne maszyny 
staną na hali 
produkcyjnej. 
Tego typu funkcje 
naszego flagowego 
rozwiązania  
– wirtualizację 
procesów produkcji 
– oferujemy również 
w modelu cloud 
computing. Klienci 
chcą de facto 
wszystko dziś mieć 
w chmurze, aby coraz 
szybciej, w ciągu 
kilku dni, a nie 
tygodni czy miesięcy, 
móc uruchomić 
nową usługę . 
Dariusz Kudzia,  
Country Manager Poland  
w Dassault Systèmes
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Jak	postrzegacie	druk	3D?	Jako	szansę	czy	zagro-
żenie,	o	którym	mówi	się	np.	w	kontekście	firm	
logistycznych?

	D.K.:	To dla nas duża szansa. Przykładowo, dostar-
czamy oprogramowanie, które pozwala w przemy-
śle lotniczym optymalizować wagę poszczególnych 
elementów samolotu. Dzięki drukowi 3D możemy 
zredukować ją nawet o 30%. Dla linii lotniczych jest 
to przełomowe rozwiązanie, które umożliwia zna-
cząco ograniczenie ich kosztów, np. zużywanego 
przez samoloty paliwa.

W Przemyśle 4.0 - którego głównym założeniem 
jest druk 3D - kluczem jest użytkownik końcowy.  
Kilka dekad temu byliśmy skupieni na maszynach, 
potem na zbieranej informacji i bazach danych. 
Teraz organizacje koncentrują się na użytkowni-
kach. Chcą mieć szybki dostęp do danych i – op-
artej na nich – możliwości sprzedaży produktów 
w nowy sposób. W Polsce wciąż widać trudności 
z adopcją rozwiązań chmurowych. Tymczasem – 
skoro to użytkownik ma być w centrum tematów 
rozwojowych firmy – bardzo krótki powinien być 
współczynnik Time-to-Market. Chmura, oferując 
gotowe, dostępne od ręki rozwiązania, skraca go 
w znaczący sposób. 

Idąc od użytkownika w górę, kreując nowe pro-
cesy i systemy, możemy stworzyć nowe usługi dla 
klientów przy bardzo atrakcyjnym współczynniku 
ROI. Staramy się pokazywać bezpieczeństwo i kre-
atywność rozwiązań dostępnych w chmurze. Jednak 
duże organizacje – gdzie myśl o rozwiązaniach jest 
rozsiana w wielu miejscach firmy i nie ma wewnętrz-
nych influencerów – mają poważny problem z przej-
ściem przez cyfrową transformację.

TECHNOLOGIA	WYŁĄCZNIE	 
JAKO	WSPARCIE	BIZNESU

Która	z	głośnych	ostatnio	technologii	jest	zda-
niem	Panów	najważniejsza?

	B.Ś.: Technologia przede wszystkim ma służyć bi-
znesowi. Jeśli jest dostępna na rynku, a nieużytecz-
na, to jest to tylko gadżet. Grupa Atlas przejmowała 
wiele spółek. Przyjeżdżałem do nich, a tam serwe-
rownie wypełnione najnowszymi rozwiązaniami. 
Pytam: „Do czego to wykorzystujecie?”, odpowia-
dali: „Był budżet, to kupiliśmy”. 

Ważną rzeczą jest umiejętność adoptowania dostęp-
nej technologii na własne potrzeby. Kilka lat temu 
Atlas nabył firmę Fox-dekorator. Tworzyła ona wy-
roby podobne do granitu, marmuru i drewna. Trudno 
było odróżnić oryginał od ich produktu. Jednak był to 
dosyć kosztowny materiał. Mieliśmy trudność z jego 
sprzedawaniem. Pokazywaliśmy realizacje, ale to nie 
działało. Napisaliśmy więc aplikację dla doradców, 
która – na podstawie zrobionych zdjęć – prezentowa-
ła wnętrze wykończone materiałami Fox-dekoratora. 
W sumie prosta rzecz, ale rozwiązała nasz problem 
i wsparła przedstawicieli handlowych. 

Inny przykład zaadoptowania technologii do na-
szych potrzeb dotyczy urządzeń mieszających ko-
lory. Mamy ich kilkaset u partnerów na terenie całej 
Polski. W każdym takim urządzeniu mieszającym 
dysponujemy od 500 do 700 kolorów tynków. Kie-
dyś, korzystając z modemów „wdzwanialiśmy” się 
do mieszalników, aby sprawdzić, jakie jest aktualne 
zużycie każdego koloru. Teraz – dzięki rozwiązaniom 
IoT – każdy mieszalnik sam raportuje nam ich stan. 

W dużych firmach, być może, potrzebne jest odrębne 
stanowisko dla osoby odpowiedzialnej za całość cyfrowej 
transformacji. U nas – w której zatrudniamy ok. 200 osób 
– taka osoba byłaby nieskuteczna. W średniej wielkości 
firmach jej zadania powinien wykonywać zarząd i pion 
IT. Co więcej, nie zawsze jest możliwa – i nie zawsze jest 
potrzebna – likwidacja silosów, która następuje w wyniku 
stworzenia stanowiska CDO. Znam duże organizacje, 
które je polikwidowały, ale potem do nich wracały, bo po 
reorganizacji nie wprowadzono podziału kompetencji 
i odpowiedzialności. 
Sławomir Panasiuk, CIO w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
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Wiemy więc, jakie produkty wysyłać do klientów 
i jakie jest zapotrzebowanie na konkretne kolory 
tynków, co z kolei wpływa na planowanie produkcji. 
Do wizualizacji danych i prognozowania popytu ko-
rzystamy z narzędzia SAS Visual Analytics. Bez tego 
oprogramowania bylibyśmy ślepi i głusi. Choć nie 
zastąpią one człowieka, który te dane i wizualizacje 
interpretuje. Rozwiązanie to przyniosło więc kon-
kretne efekty biznesowe. Koszt utrzymania go zaś 
to miesięcznie ok. 8 zł za każdą kartę SIM wykorzy-
stywaną w transmisji danych. To samo rozwiązanie 
zastosowaliśmy niedawno także w Rumunii. Partne-
rzy korzystają bezpośrednio z systemu pracującego 
w Polsce. 

	M.B.:	Najważniejsze jest zadanie pytania: „Po co re-
alizujemy jakiś projekt?”. Dyskutowanie czy młotek 
jest lepszy niż siekiera jest abstrakcyjne. Oczywiście 
lubimy klientów, którzy chcą po prostu kupować 
nowy sprzęt, ale długoterminowo musimy zacząć 
rozmawiać z nimi o celach. 
 
WCIĄŻ	NIEDOCENIANY	W	POLSCE	
CLOUD	COMPUTING

	S.P.:	Uważam, że dobór technologii jest także 
niezwykle istotny. Tymczasem przełomowe tech-
nologie – takie jak cloud computing – są prawie 
niewykorzystane w Polsce. Odnoszę wrażenie, że 
poza naszym krajem nikt nie pyta o rozwiązania 

serwerowe. Jedne z najbardziej innowacyjnych 
projektów realizowane są np. w Afryce. Tam mówi 
się tylko o rozwiązaniach mobilnych, nie ma bo-
wiem sieci szkieletowych. Jeśli w Polsce nie będzie-
my powszechnie korzystać z chmury obliczeniowej, 
to staniemy się gospodarką niezwykle zapóźnioną.

Drugą istotną – moim zdaniem – technologią 
są rozwiązania oparte na Machine Learning czy 
Artificial Intelligence. Są one biznesowo bardzo 
potrzebne. Niedawno z dyrektorem IT KDPW roz-
mawialiśmy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji 
do analizy dokumentów prawnych. Rozwiązanie 
tego typu może pomóc w wychwytywaniu istot-
nych zmian w prawie. 

Ważnymi technologicznymi trendami są także 
blockchain i Big Data. Warto jednak pamiętać, 
że – aby np. zastosować rozwiązania do analizy 
dużych zbiorów danych – trzeba mieć dobrych 
analityków, którzy wyciągną odpowiednie wnio-
ski. Z kolei blockchain mógłby rozwiązać inny nasz 
problem. W KDPW w relacjach z klientami bardzo 
przeszkadza brak rozwiązań „utwardzających” 
tożsamość elektroniczną. Przykładowo, przejście 
z papieru w 100% na formę elektroniczną wyma-
gałoby rozpoznania przez sądy elektronicznej toż-
samości. Tymczasem one wciąż wymagają papieru 
i wydrukowania podpisu elektronicznego. Bardzo 
ważny jest też temat cyberbezpieczeństwa.

Kluczowa jest szyb-
kość dostarczania 
rozwiązań IT. Projek-
ty, które jeszcze kilka 
lat temu mogły  
trwać nawet 2–3 lata 
i w tym okresie – 
w niezmienionej for-
mie – były pilotowane 
do końca, nie mają 
już racji bytu. Ważny 
stał się współczyn-
nik Time-to-Market. 
Nowe podejście do 
realizacji projektów 
wymaga jednak 
zmian kulturowych 
wewnątrz organizacji. 
Bez nich nie przepro-
wadzimy sprawnej 
informatyzacji.  
Michał Borny,  
wiceprezes Britenet
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Sektor, w którym 
działamy, jest  
bardzo 
konserwatywny.  
Nasi klienci  
– firmy z szeroko 
rozumianego 
budownictwa  
– mają zazwyczaj 
zachowawczy 
stosunek do 
innowacji. Dlatego, 
nawet jeśli 
wprowadzimy 
nowatorskie usługi, 
wielu z nich nie będzie 
ich wykorzystywać. 
W tej sytuacji 
staramy się 
wprowadzać 
innowacje wewnątrz 
firmy. Patrzymy na 
banki, sektor FMCG. 
Wychwytujemy 
najciekawsze 
pomysły i adaptujemy 
rozwiązania do 
wewnętrznych 
procesów w Atlasie. 
Sztuczna inteligencja, 
Machine Learning, 
rozwiązania 
chmurowe  
– to wiodące trendy. 
Staramy się budować 
z ich wykorzystaniem 
przewagę 
konkurencyjną.  
Bogusław Święcicki,  
CIO w Atlas

W przypadku BGŻ BNP Paribas mamy na myśli 
bardziej boty, niż sztuczną inteligencję. Stworzyli-
śmy jak dotąd 20 „robotów”, które wykonują pracę 
50 osób. Między innymi odpowiadają na e-maile 
i udzielają kredytów. Wdrożenie tego typu rozwią-
zań jest jednak realizowane przez nas w sposób 
przemyślany. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na uzależnienie 
współczesnej cywilizacji od energii. To bardzo istot-
ne zagrożenie, szczególnie w kontekście usług cloud 
computing. Jeśli wyładuje się nam telefon, to odzy-
skam przechowywane na nim informacje, logując 
się lub dzwoniąc do banku. Natomiast jeśli usługi 
w chmurze, z których korzystam, przestaną działać 
na 10–15 minut, zwłaszcza tuż przed zamknięciem 
rynku, to może być dla mnie – jako banku – bardzo 
duży problem. Część pesymistycznych futurolo-
gów przewiduje, że cywilizacja przyszłości upad-
nie w ciągu miesiąca, jeśli przestanie być zasilana 
energią elektryczną.

	T.G.:	Podsumujmy, pewnie ok. 80% dzisiejszych 
zastosowań tego, co nazywamy Artificial Intelligen-
ce, to raczej rozwiązania wykorzystujące uczenie 
nadzorowane. Na podstawie zgromadzonej bazy 
wiedzy, przypadków referencyjnych, mówimy ma-
szynie co jest dobre, a co złe. To „sztuczna inteligen-
cja”, którą można łatwo zastosować. Sprawdza się  
np. w diagnostyce obrazowej. Rozwiązania tego 
typu już działają i wyniki są bardzo obiecujące: wy-

CZYM	TAK	NAPRAWDĘ	JEST	DZIŚ	
SZTUCZNA	INTELIGENCJA?

W	przypadku	sektora	finansowego	duże	zmiany	
wymusza	zapewne	dyrektywa	PSD2	i	powstające	
–	na	bazie	możliwości,	jakie	oferuje	–	nowe	firmy	
z	sektora	FinTech?

	J.P.: Revised Payment Service Directive nie tyle 
wymusza, ile kodyfikuje i umożliwia realizację  
– w sposób regulowany – pewnych rzeczy. Pokazuje, 
jak rynek może i będzie się rozwijać. W Polsce nie ma 
jeszcze FinTechów z prawdziwego zdarzenia. Do-
strzegam też barierę w konkurencyjności tych firm 
wobec banków. Tym, w czym banki są rzeczywiście 
niedoścignione, jest zarządzanie ryzykiem. Tym-
czasem żaden FinTech nie jest w stanie przejąć – od 
strony regulacyjnej – tej kompetencji.

Wracając do przełomowych technologii, przygląda-
jąc się rozwojowi cywilizacji, dochodzę do wniosku, 
że nadużywamy dziś pojęć: Artificial Intelligence, 
Deep Learning czy Machine Learning. Dla mnie 
sztuczna inteligencja to Skynet i Terminator, czyli 
– na razie – na szczęście wciąż odległa przyszłość.  
Nadal to my sterujemy powstającymi rozwiązania-
mi, a nie one nami. Do prawdziwej sztucznej inte-
ligencji powinniśmy jednak podchodzić z pokorą. 
Stephen Hawking mówił o niej raczej jako o zagro-
żeniu niż usprawnieniu.
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soka wykrywalność i szybkość działania niedostęp-
na dla człowieka pozwalają diagnozować choroby 
onkologiczne oraz prawdopodobieństwo rozwoju 
nowotworu czy identyfikować, oceniać i klasyfiko-
wać inne jednostki chorobowe.

Innym sposobem uczenia jest uczenie wzmacniane. 
Nie mówimy „sztucznej inteligencji” co jest dobre, 
a co złe. Stosujemy za to szybką pętlę zwrotną. 
Tak działają samobieżne odkurzacze czy kosiarki. 
Metodą prób i błędów uczą się orientacji w terenie 
i optymalizują swoje przebiegi. I wreszcie rozwiąza-
nia, które nie bazują na danych wzorcowych, gdzie 
zastosowany algorytm samodzielnie porządkuje, 
strukturyzuje zbiory danych i próbuje znaleźć w nich 
zależności i anomalie. Tak działają np. narzędzia 
typu Fraud Detection. 

To są bezpieczne, bo dla większości intuicyjne przy-
kłady wykorzystania sztucznej inteligencji. Większe 
obawy wzbudzają systemy oparte na uczeniu głębo-
kim (Deep Learning), czyli tworzeniu sieci neurono-
wych, które potrafią interpretować, oceniać, klasyfi-
kować informacje w wielu różnych warstwach, które 
są ze sobą powiązane i powiązania te zmieniają się 
po każdym nowym bodźcu. Ten typ sztucznej in-
teligencji jest w rzeczywistości „czarną skrzynką” 
i na tym polega jedno z wyzwań. Jeśli bowiem nie 
możesz zrozumieć lub wyjaśnić odpowiedzi, trudno 
jest uzasadnić wyniki, szczególnie w wysoce regu-
lowanych branżach.

	M.K.:	Obszarem, w którym jesteśmy w stanie wy-
korzystać sztuczną inteligencję w Gaspolu, jest call 

center i szeroko rozumiana obsługa klienta. Dzięki 
rozwiązaniom tego typu możemy rozpoznać język 
mówiony i przekazywać automatyczne odpowiedzi 
na zadawane przez człowieka pytania. Z wdroże-
niem tego typu rozwiązania mamy już do czynienia 
w jednym z banków w Polsce i innych instytucjach 
finansowych. Oszczędności z wykorzystania sztucz-
nej inteligencji w call center tych instytucji sięgają 
nawet setek tysięcy złotych miesięcznie.

UMIEJSCOWIENIE	I	ZADANIA	CHIEF	
DIGITAL	OFFICERA

Czy	Państwa	zdaniem	w	firmach	powinno	po-
jawić	się	stanowisko	Chief	Digital	Officera	albo	
podobne?

	M.K.: W naszej Grupie Kapitałowej, w centra-
li w Holandii – idąc z duchem czasu – powołano 
stanowiska tego typu. Mają one umocowanie na 
poziomie zarządu całej grupy. CDO mają szukać 
zastosowania nowych technologii w takich obsza-
rach, jak Digital czy Big Data. Osoby te nadzorują je 
we wszystkich krajach, w których działamy. Sygnał 
o konieczności cyfrowej transformacji idzie z „góry”.

	Wojciech	Gargul, 
Sales Director Managed Mobility Division, członek 
zarządu w Innergo Systems (W.G.): 
Z naszej perspektywy bardzo ważne jest umoco-
wanie decyzyjne. Nie jest problemem wyznaczyć 
jednego człowieka, który zdobędzie doświadczenia 
z całego świata, ale nie może zrobić nic z tą wiedzą, 
bo nie ma odpowiednich kompetencji.

Z naszej perspektywy 
bardzo ważne 
jest umocowanie 
decyzyjne. Nie 
jest problemem 
wyznaczyć 
jednego człowieka, 
który zdobędzie 
doświadczenia 
z całego świata, ale 
nie może zrobić nic 
z tą wiedzą, bo nie 
ma odpowiednich 
kompetencji. Osoby 
z IT, które rozumieją 
biznes, są kluczem 
do dobrego projektu 
i osiągnięcia zwrotu 
z inwestycji. 
Tym bardziej że 
technologia będzie 
motorem rozwoju 
firm przez najbliższą 
dekadę. 
Wojciech Gargul,  
Sales Director Managed 
Mobility Division, członek 
zarządu w Innergo Systems
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	D.K.:	W ciągu ostatnich 2 lat widzimy w Europie Za-
chodniej swego rodzaju trend. Jeśli firma ma powyżej 
500 mln euro obrotu, to zazwyczaj ma też wyznaczo-
nego Chief Digital Officera. CDO raportują do zarzą-
dów, a ich główną rolą jest właśnie realizacja strategii 
cyfrowej transformacji. W przemyśle jej elementem 
są projekty z zakresu Industry 4.0. Gdy w 2016 roku 
przeprowadzaliśmy ankietę, 15% firm mówiło, że 
wdraża jakieś ich elementy. Rok później było to już 50% 
niemieckich zakładów przemysłowych. Prowadzimy  
np. projekty z paroma klientami, którzy chcą wykorzy-
stać przemysłowo druk 3D, np. na potrzeby drukowania 
tytanowych implantów dla indywidualnego pacjenta.

Nie zawsze też sztuczna inteligencja może rozwiązać 
każdy problem. Bardzo modnym obecnie hasłem jest 
Predictive Maintenance. Chcemy przewidzieć – na 
podstawie danych pobieranych z czujników na linii 
produkcyjnej – kiedy jakaś maszyna ulegnie awarii 
i zapobiec temu zawczasu. Tymczasem największą 
przyczyną przestojów maszyn jest… brak materia-
łów na czas. Produkujemy coraz krótsze serie, coraz 
szerszej gamy produktów. Odwieczny problem braku 
materiałów staje się bardziej aktualny niż kiedyś.

	B.Ś.:	Mam wrażenie, że znane od lat procesy zy-
skują dziś po prostu nowe nazwy. 20 lat temu na 
politechnice dioda informowała nas o konieczności 
wymiany łożyska w turbinie. Teraz to się nazywa Pre-
dictive Maintenance. Tymczasem dla mnie w biznesie 
najważniejsze są odpowiedzi na pytania: Co z tego 
będziemy mieli? I po co to robimy? Przykładowo, 
w wyniku zastosowania rozwiązań IoT w mieszalni-
kach uzyskaliśmy oszczędności, zwiększyliśmy do-
stępność naszych produktów i zdobyliśmy przewa-
gę konkurencyjną. Rozpoczynając projekt, musimy 
wiedzieć, jaka będzie jego wartość biznesowa dla 
firmy w danym momencie. To jest ten język rozmowy 
z zarządem i właścicielami.

ROLA	I	UMOCOWANIE	IT	W	ORGANIZACJI

	M.B.:	Widzę problem w tym, że dyrektorzy IT często 
są oderwani od biznesu, nie znają procesów w dzia-
łach produkcji. Konieczne jest jednak dobre umo-
cowanie dyrektora IT i danie mu możliwości zmiany 
organizacji, rozwiązywania prawdziwych problemów, 
a nie tylko wykonywania zleceń.

	B.Ś.: Umocowanie jest bardzo ważne.

	M.K.:	Z mojego doświadczenia wynika, że dyrek-
torzy IT znają świetnie biznes. W mojej firmie na-
wet lepiej niż niektóre osoby z biznesu. To kwestia 
długoletniego doświadczenia koleżanek i kolegów 
z IT. Skończyły się już czasy, gdy zarząd nie rozu-
miał nic z tego, co mówi szef IT. Ja de facto jestem 
człowiekiem z biznesu. Zresztą – podobnie w całej 
Grupie – CIO są bardzo blisko procesów bizneso-
wych. Dopiero druga linia to inżynierowie.

	S.P.: Wszyscy dyrektorzy IT obecnie żyją biznesem. 
Na spotkaniach w takim gronie nie rozmawiamy 
o technologiach, tylko o biznesie. Obserwuję od 15 
lat dyskusję, jaki tytuł powinna nosić osoba odpo-
wiedzialna za IT – CIO czy CTO. Dla mnie to jest bez 
znaczenia. Natomiast jeśli ktoś dobrze prowadzi 
sprawy IT w firmie, to znaczy, że dobrze zna biznes 
i swoją organizację. Jeżeli nie, to nie może dobrze 
realizować projektów IT. IT musi być wsparciem ope-
racji. Jeśli więc IT nie rozumie biznesu, to nie jest IT. 

	B.Ś.: IT, jako całość, powinno podlegać jednemu 
człowiekowi w zarządzie. Kiedyś IT było w gestii 
dyrektora finansowego. Na szczęście to już zanika 
w firmach, gdzie i tak trudno jest rozwinąć skrzydła 
z cyfryzacją i innowacjami. Dziś częściej IT podlega 
operacjom.

	S.P.:	W dużych korporacjach, być może, potrzebne 
jest odrębne stanowisko dla osoby odpowiedzialnej 
za całość cyfrowej transformacji. Nie dotyczy to na-
szej firmy, w której zatrudniamy ok. 200 osób. U nas 
taka osoba byłaby nieskuteczna. W średniej wielko-
ści firmach jej zadania powinien wykonywać zarząd 
i pion IT. Co więcej, nie zawsze jest możliwa – i nie 
zawsze jest potrzebna – likwidacja silosów, która na-
stępuje w wyniku stworzenia stanowiska CDO. Znam 
duże organizacje, które je polikwidowały, ale potem 
do nich wracały, bo po reorganizacji nie wprowa-
dzono podziału kompetencji i odpowiedzialności.

PROBLEM	Z	INNOWACYJNOŚCIĄ	 
W	POLSCE

	D.K.: W oczach Zachodu jesteśmy zachowawczy, 
jeśli chodzi o inwestycje w innowacje. Spotykamy się 
z opinią, że polskie firmy mimo wysokich budżetów 
na rozwój nie zawsze chcą je wydawać. Może prze-
kładać się to na fakt, że – jeśli chodzi o innowacyj-
ność – wciąż pozostajemy nieco w tyle. 

	S.P.:	Tuż przed Bułgarią…

W Przemyśle 4.0 - którego głównym założeniem jest 
druk 3D - kluczem jest użytkownik końcowy. Kilka 
dekad temu byliśmy skupieni na maszynach, potem na 
zbieranej informacji i bazach danych. Teraz organizacje 
koncentrują się na użytkownikach. Firmy chcą mieć 
szybki dostęp do danych i – opartej na nich – możliwości 
sprzedaży produktów w nowy sposób. W Polsce wciąż 
widać trudności z adopcją rozwiązań chmurowych. 
Tymczasem – skoro to użytkownik ma być w centrum 
tematów rozwojowych firmy – bardzo krótki powinien być 
współczynnik Time-to-Market. Chmura, oferując gotowe, 
dostępne od ręki rozwiązania, skraca go w znaczący 
sposób.
Dariusz Kudzia, Country Manager Poland w Dassault Systèmes
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	D.K.:	Trzeba pamiętać, że chmura ułatwia do-
stęp do technologii zwłaszcza małym i średnim 
firmom. W obecnych warunkach te przedsię-
biorstwa nie będą w stanie zatrudnić specjalisty  
ds. bezpieczeństwa, który sprosta aktualnym wy-
zwaniom. Jeśli nawet uda się go pozyskać, to tylko 
na chwilę, bo zaraz znajdzie sobie inne miejsce 
pracy. Model cloud computing ogranicza koszty 
uruchomienia wielu rodzajów nowych usług dla 
klientów.

	S.P.:	W polskiej gospodarce wciąż jest wiele rezerw 
organizacyjnych, prostych dróg rozwoju. Korzysta-
my z nich, bo finansowanie zewnętrzne jest dość 
drogie. Finansowanie z rynku kapitałowego może 
być rozwiązaniem, ale wymaga dobrego przygo-
towania projektów. W KDPW korzystamy zaś np. 
z ulg podatkowych na badania i rozwój. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami od tego roku 100% 
wydatków na R&D możemy odliczać jako wydatki 
podatkowe. To daje nam ok. 1 mln zł oszczędności 
rocznie.

	B.Ś.:	Mam to szczęście, że w Atlasie IT jest po-
strzegane jako inwestycja, a nie koszt. Tymcza-

sem w wielu innych firmach, także w spółkach, 
które przejęliśmy, jest odwrotnie. W Grupie Atlas 
jest 21 spółek. Długim procesem było nauczenie 
ich, że IT nie jest kosztem, tylko inwestycją – czę-
sto długoterminową i ryzykowną. Nie ma bowiem 
możliwości, aby wszystkie innowacyjne przedsię-
wzięcia się udały i przyniosły zwrot.

	T.G.: Innowacje to również eksperymenty. Pełna 
zgoda. Aby całość zadziałała, prawo do ekspery-
mentowania musi być zagwarantowane w trzech 
płaszczyznach: po pierwsze, kultura organizacyj-
na musi wspierać takie podejście. Eksperymen-
tuję zwinnie, w krótkich iteracjach, skupiam się 
na minimalnym zakresie, który daje wartość MVP 
– Minimum Viable Product, nie zamykam się w si-
losach organizacyjnych, czyli testuję nowe pomy-
sły wspólnie z przedstawicielami innych pionów 
i departamentów, mam prawo do pomyłki.

Po drugie, mam na to środki finansowe i zasoby 
zagwarantowane w budżecie. Eksperymenty nie 
są za darmo i nie zawsze się zwracają. Po trzecie, 
mam dostęp do zewnętrznego know-how lub po-
tencjału intelektualnego. To może być współpra-
ca ze środowiskiem startupowym, instytucjami 
naukowymi lub dostawcą konkretnej technologii. 
Nasze własne doświadczenia z takiej współpracy 
są takie, że to może być transakcja wiązana: my 
udostępniamy rzeczywiste dane i know-how bi-
znesowy – oczywiście z poszanowaniem wszyst-
kich regulacji w tym zakresie – w zamian mamy 
dostęp do konkretnego rozwiązania technolo-
gicznego lub wiedzy naukowej. Takie partnerstwa 
działają.

	B.Ś.: Kolejna ważna rzecz to wsparcie państwa 
w zakresie wdrażania innowacji. Ulgi podatko-
we są potrzebne. Korzystamy też z publicznego 
wsparcia i budujemy laboratorium, gdzie będzie-
my prowadzić prace badawczo-rozwojowe.

	W.G.:	Osoby z IT, które rozumieją biznes, są klu-
czem do dobrego projektu i osiągnięcia zwrotu 
z inwestycji. Tym bardziej że technologia będzie 
motorem rozwoju firm przez najbliższą dekadę. 

	T.G.:	Zaczęliśmy rozmowę od innowacji, a i tak 
skończyliśmy na relacjach między biznesem a IT. 
Najważniejsze jest nastawienie kadry zarządza-
jącej. Jeśli na tym poziomie nie ma zgody na 
eksperymentowanie, to żaden prawdziwie inno-
wacyjny projekt się nie uda. Te nieporozumienia 
wynikają z konfliktu celów – IT ma ograniczony 
budżet i związany z tym ograniczony potencjał 
wykonawczy, a biznes ma nieograniczone potrze-
by rozwoju i pomysły na przyszłość. Konsensus 
w sprawie poziomu inwestycji i innowacji musi 
być wypracowany na szczeblu osób dbających 
o osiągnięcie celów organizacji.

Przyglądając się rozwojowi cywilizacji, dochodzę do 
wniosku, że nadużywamy dziś pojęć: Artificial Intelligence, 
Deep Learning czy Machine Learning. Dla mnie sztuczna 
inteligencja to Skynet i Terminator, czyli – na razie – na 
szczęście wciąż odległa przyszłość. Wciąż to my sterujemy 
powstającymi rozwiązaniami, a nie one nami. Do prawdziwej 
sztucznej inteligencji powinniśmy jednak podchodzić z pokorą. 
Stephen Hawking mówił o niej raczej jako o zagrożeniu niż 
usprawnieniu. W przypadku BGŻ BNP Paribas mamy na myśli 
bardziej boty, niż sztuczną inteligencję. Stworzyliśmy jak 
dotąd 20 „robotów”, które wykonują pracę 50 osób. 
Jaromir Pelczarski, COO w BGŻ BNP Paribas

80% dzisiejszych zastosowań tego, co nazywamy Artificial 
Intelligence, to raczej rozwiązania wykorzystujące uczenie 
nadzorowane. Na podstawie zgromadzonej bazy wiedzy 
przypadków referencyjnych, np. w diagnostyce obrazowej, 
mówimy maszynie co jest dobre, a co złe. Innym sposobem 
uczenia jest uczenie wzmacniane. Nie mówimy co jest dobre, 
a co złe. Stosujemy za to szybką pętlę zwrotną. Tak działają 
samobieżne odkurzacze czy kosiarki. Większe przerażenie 
wzbudzają systemy oparte na uczeniu głębokim – Deep 
Learning – czyli tworzeniu sieci neuronowych, które potrafią 
interpretować, oceniać, klasyfikować informacje w wielu 
różnych warstwach, które są ze sobą powiązane i powiązania 
te zmieniają się po każdym nowym bodźcu. 
Tomasz Garbowski, CIO w LUX MED
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Rozmawiał Adam Jadczak 
Notował Bartosz Ciszewski

	S.P.: Nasz projekt Blockchain finansowaliśmy 
z własnych środków, ale ponieważ uznaliśmy go 
za badawczo-rozwojowy, skorzystaliśmy z ulgi 
podatkowej. Mamy cykl 5-letniego zwrotu z tego 
typu inwestycji. Liczymy, że w tym czasie tak się 
stanie. Amortyzujemy też wartość intelektualną.

	M.K.: W Grupie, do której należy Gaspol, wdra-
żany jest program „Dziel się porażkami”. Można 
by – cytując słowa „że sukces niczego nie uczy” 
– zastanowić się, w jaki właściwy sposób przekła-
dać porażki w kolejne sukcesy. I taki jest cel tego 
programu. Wyciąganie właściwych wniosków 
to bardzo duża umiejętność, a jeszcze większa 
– przekuwanie ich w sukces. W innych krajach 
mówi się o niepowodzeniach bardziej otwarcie 
i bez wstydu. Tymczasem w Polsce – choć mieli-
śmy takie sytuacje – uzyskanie informacji o nich 
było kłopotliwe. Moim zdaniem, jest to problem 
kulturowy. Bardzo trudno zmusić naszego czło-
wieka, aby podzielił się porażką na forum świato-
wym. Mam nadzieję, że będziemy ewoluować we 

właściwym kierunku i pozbywać się coraz bardziej 
kompleksów, które gdzieś tam – w nas, jako Po-
lakach – tkwią niepotrzebnie…

	S.P.:	Zamykanie projektu, który jest niepowodze-
niem, bywa problemem i jest postrzegane jako 
ogromna porażka. Jednak jest wiele sytuacji, 
w których projekty bez szans na powodzenie są 
ciągnięte w nieskończoność i nie ma „chętnych” 
do ich zamknięcia. W naszej organizacji staramy 
się dynamicznie zarządzać portfelem projektów 
i na bieżąco reagować na ich sytuację.

	D.K.: Z naszej perspektywy bardzo ważne jest 
także wybadanie, czy jest ktoś z biznesu, kto 
rzeczywiście jest zainteresowany wdrożeniem? 
Jak nie ma takiej osoby, to kończy się na długo-
trwałych dyskusjach o funkcjach i technologiach, 
które prowadzą donikąd.

Z naszej perspektywy 
ważna jest obsługa 
klienta. Jest to o tyle 
istotne, że ceny gazu 
są praktycznie 
porównywalne 
dla wszystkich 
„graczy”, a główny, 
sprzedawany 
przez nas produkt 
jednorodny. Ma być 
przede wszystkim 
tanio, choć coraz 
częściej nasi 
klienci zwracają 
uwagę również na 
bezpieczeństwo. 
Przewagę 
konkurencyjną daje 
nam tylko wartość 
dodana do obsługi 
klienta i procesów 
w naszej firmie. 
I takich przewag 
konkurencyjnych 
szukamy od dawna 
w Gaspolu. Dziś  
np. aż 70% klientów 
zamawia gaz przez 
nasze cyfrowe 
kanały komunikacji 
– portal, aplikacje 
mobilne czy media 
społecznościowe. 
Chętnie sprawdzają 
też online stan 
zapasów i aktualne 
zużycie.  
Michał Kozieł,  
CIO w Gaspol
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Coraz bardziej  
wymagająca rola 
szefów pionów IT
Aż 96% ankietowanych przez nas CIO i IT Managerów (92% rok wcześniej) uważa, że ich rola  
stała się bardziej wymagająca ze względu na konieczność łączenia strategii technologicznej  
z innowacjami w biznesie. Wśród najczęściej wymienianych obszarów współpracy IT z biznesem 
– po rekomendacji rozwiązań IT (81%) – znajduje się wskazywanie potencjalnych zmian modelu 
biznesowego na podstawie dostępnych technologii (77%).

Do najważniejszych dziś działań CIO/IT Managerów 
należą także: opracowywanie – wspólnie z biznesem 
– tzw. business cases i przygotowywanie technicz-
nych wymogów na potrzeby nowych projektów (po 
62%) oraz współpraca ze start-upami lub rozwijanie 
wewnętrznie tego typu projektów (15%).

Wśród najczęstszych problemów na styku IT z bizne-
sem wbrew pozorom nie jest wymieniane tzw. Shadow 
IT (zaledwie 46% odpowiedzi), lecz dążenie do nad-
miernej optymalizacji kosztów i zbyt duża dynamika 
zmian oczekiwań (58%). Niezrozumienie ograniczeń 
technologicznych posiadanych w firmie rozwiązań IT 
wymieniane jest przez 42% ankietowanych.

[ PRIORYTETY CYFRYZACJI FIRM W POLSCE ]
Jeśli chodzi o czas poświęcany przez ankietowane 
przez nas osoby poszczególnym „rolom”, najwięcej 
uwagi CIO i IT Managerowie poświęcają wsparciu 
transformacji biznesu firmy (33%). Dopiero na dru-
gim miejscu jest zarządzanie pionem IT (30%). Na 
trzecim miejscu znalazło się zaś strategiczne plano-
wanie rozwoju technologicznego (24%).

Aż 81% CIO i IT Managerów przyznało, że w ich 
firmach prowadzone są projekty związane z tzw. 
cyfrową transformacją. Jeśli takie projekty jesz-
cze nie są prowadzone, to aż 60% respondentów 
stwierdziło, że zamierza je rozpocząć w ciągu 
najbliższych 6–12 miesięcy. Większość responden-
tów (69%) uważa, że to CIO powinien odpowiadać 
za projekty związane z cyfryzacją biznesu. Jedynie 
23% wskazało dedykowaną osobę – Chief Digital 
Officera. Na drugim miejscu (65% odpowiedzi) 
wskazywano CEO.

Po IT (100% odpowiedzi), najbardziej w projekty cyfro-
wej transformacji zaangażowane są takie działy, jak: 
zarząd – 88% (76% rok wcześniej), sprzedaż – 46% 
(55%), R&D – 46% (47%), marketing – 38% (49%) 
i obsługa klienta – 38% (42%). Budżet na tego typu 

projekty jest najczęściej częścią budżetu działu IT 
(65%) lub elementem budżetów działów biznesowych 
(27%). W niektórych firmach został jednak wydzielony 
do osobnego działu (8%).

Celem projektów związanych z cyfrową transformacją 
są przede wszystkim: zdobycie przewagi konkuren-
cyjnej w obecnej sferze działalności (88%), obniże-
nie kosztów w celu poprawy rentowności (54%) oraz 
wykreowanie nowych źródeł przychodów, spoza do-
tychczasowej działalności (46%). Dopiero na końcu 
znalazło się nadążenie za tym, co robi bezpośrednia 
konkurencja (23%).

[ TEGOROCZNE PRIORYTETY 
I BUDŻETY PIONÓW IT ]
W badaniu pytaliśmy także: Jakie projekty uznawane 
są za strategiczne w polskich firmach? Czy polskie 
firmy przetwarzają zbiory Big Data w celu lepszego 
dopasowania swoich usług i produktów do oczekiwań 
klienta? W jaki sposób zmienił się budżet polskich firm 
na IT w roku 2018? W których obszarach budżet ten 
się zwiększył, a w których zmniejszył? W jaki sposób 
zmieni się budżet polskich firm na IT w roku 2019? 
Które projekty infrastrukturalne, aplikacyjne, sieciowe 
i związane z bezpieczeństwem zamierzają przepro-
wadzić polskie firmy? Czy strategia IT polskich firm 
jest zintegrowana ze strategią związaną z bezpieczeń-
stwem IT? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 
naszego badania.

Adam Jadczak 

Najwięcej uczestników naszego badania  
pochodziło z firm zatrudniających od 1001 do 9999 

pracowników (38%), a następnie od 51 do 250 oraz od 
251 do 1000 (23%) i ponad 10 000 osób (15%).  
Ankietę przeprowadziliśmy w pierwszych dwóch 

tygodniach czerwca 2017 roku. 

81% 

CIO i IT Managerów 
przyznało, że w ich 
firmach prowadzone 
są projekty związane 
z tzw. cyfrową 
transformacją. 
Większość 
respondentów (69%) 
uważa też, że to CIO 
powinien odpowiadać 
za cyfryzację 
biznesu. Jedynie 
23% wskazało 
dedykowaną osobę  
– Chief Digital 
Officera. Na 
drugim miejscu 
(65% odpowiedzi) 
wskazywano CEO.

BADANIE	WŚRÓD	CIO	NAJWIĘKSZYCH	POLSKICH	FIRM
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ROLA CIO I WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Jaka jest rola CIO/IT Managera 
w obecnych czasach?

CIO/IT Managerowie 
poświęcają obecnie najwięcej czasu na:

Najważniejsze obszary 
współpracy CIO/IT Managera z biznesem to:

Jakie są najczęstsze 
obszary „konfliktu” IT z biznesem:

bardziej wymagająca ze względu na konieczność 
łączenia strategii technologicznej z innowacjami 
w biznesie

wsparcie transformacji 
 biznesu firmy

strategiczne planowanie  
rozwoju technologicznego

zarządzanie pionem IT

inne działania

pozostaje bez zmian

96%

33%

24%30%

13%

4%

81%
rekomendowanie rozwiązań technologicznych

62%

62%

opracowywanie – wspólnie z biznesem  
– tzw. business cases

opracowywanie technicznych wymogów na potrzeby 
nowych projektów

15%
współpraca ze start-upami lub rozwijanie  
wewnętrznie tego typu projektów

77%
wskazywanie potencjalnych zmian modelu biznesowe-
go firmy na podstawie dostępnych technologii IT

15%
inne

46%
zjawisko Shadow IT

58%
dążenie do nadmiernej optymalizacji kosztów

58%
zbyt duża dynamika zmian oczekiwań

42%
niezrozumienie ograniczeń technologicznych 
posiadanych w firmie technologii

4%
inne
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Kto odpowiada 
– powinien odpowiadać – za transformację cyfrową?

CYFROWA TRANSFORMACJA

Czy w polskich firmach 
prowadzone są projekty określone mianem  

tzw. cyfrowej transformacji?

81%

TA
KN

IE 19%

Największe bariery  
w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji to:

Firmy, które 
nie prowadzą projektów związanych z cyfrową 
transformacją planują zrobić to:

w ciągu 6	miesięcy

w ciągu 6–12	miesięcy

w dalszej przyszłości

50%

10%

20%

organizacja nie jest dostosowana do cyfrowej 
transformacji (zmiana kultury firmy)

46%

CIO/dyrektor informatyki
69%

CEO
65%

CMO/dyrektor marketingu
12%

dyrektor sprzedaży
8%

dedykowana osoba (np. Chief Digital Officer)
23%

brakuje właściwych informacji,  
na których mógłby opierać się biznes

15%

brakuje odpowiednich specjalistów  
(zarówno technicznych, jak i z umiejętnościami biznesowymi)

50%

brakuje odpowiednich narzędzi  
(np. do analizy tzw. customer experience)

15%

procesy są tak nieelastyczne, że trudno jest  
osiągnąć korzyść z tego typu projektów

38%

trudno przekonać zarząd do tego typu inwestycji (brak budżetu)
27%

brak współpracy pomiędzy działami (tzw. silosowość)
42%

realizacja równocześnie wielu projektów, czyli przede 
wszystkim obciążenie ilością zadań w dziale IT

4%

koszt vs zwrot z inwestycji
4%
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wydzielony do 
osobnego działu  

(np. Innovation Lab)

częścią 
budżetu 
działu IT

elementem budżetów 
działów biznesowych

8%

27%

65%

Które z działów polskich firm 
są zaangażowane w projekty cyfrowej transformacji?

Budżet projektów 
związanych z cyfrową transformacją jest:

Jaki jest cel 
prowadzonych w polskich firmach projektów 
związanych z cyfrową transformacją?

Które z działów polskich firm 
powinny być zaangażowane w projekty  
cyfrowej transformacji?

ZARZĄD

DZIAŁ IT

SPRZEDAŻ

MARKETING

DYSTRYBUCJA

OBSŁUGA KLIENTA

BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW

OSOBNY DZIAŁ W FIRMIE

88%

100%

38%

46%

31%

38%

46%

8% 15%

46%

54%

88%

23%

58%

65%

50%

69%

58%

100%

96%

wykreowanie nowych źródeł przychodów, 
spoza dotychczasowej działalności

zdobycie przewagi konkurencyjnej w obecnej działalności

nadążanie za tym, co robi bezpośrednia konkurencja

obniżenie kosztów w celu poprawy rentowności



148

KLIENCI BRANŻY IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

PROJEKTY DZIAŁÓW IT I ICH PRIORYTETY

Czy polskie firmy
mają w planach wdrożenie metodologii DevOps?

Projekty uznawane 
za strategiczne
w polskich firmach

W które kanały kontaktu z klientami 
polskie firmy inwestują dziś najwięcej?

już korzystamy 
z tej metody

planujemy wykorzystanie 
tej metody

nie planujemy 
zastosowania DevOps

NIE

NIE

NIE

38%

23%

38%

54%
58%

15%

54%

15% 15%

62%

46%

58%

zwiększenie 
zaangażowania 
klientów  
w kanałach 
cyfrowych

rozwój kanałów 
mobilnych

inwestycje  
w social media

integracja 
wszystkich 
kanałów 
cyfrowych, aby 
ułatwić analizę 
tzw. customer 
experience

poprawa 
zarządzania 
cyklem, tzw. 
customer 
experience 
(np. wdrożenie 
odpowiednich 
narzędzi  
w contact 
center)

dopasowanie 
do preferencji 
nowych 
generacji 
konsumentów  
(tzw. Millenialsi)

dostosowanie 
do cyfrowej 
transformacji 
produktów, 
modeli 
biznesowych, 
działań 
operacyjnych

wdrożenie 
rozwiązań 
zaawansowanej 
analityki

automatyzacja

social	media

rozwiązania	mobilne

reklama	internetowa	(np.	retargetowanie)

reklama	tradycyjna

e-mail	marketing

tradycyjna	komunikacja	(w	tym	PR)

e-Commerce

46%

46%

42%

31%

35%

31%

54%
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W jaki sposób
zmienił się budżet polskich firm 

na IT w roku 2018 w porównaniu z 2017?

W jaki sposób
zmieni się budżet polskich firm na IT  
w roku 2019 w porównaniu z 2018?

W których obszarach 
budżet  polskich firm się zwiększył?

W których obszarach 
budżet  polskich firm się zmniejszył?

w żadnym

wynagrodzenia dla pracowników

utrzymanie dotychczasowych systemów IT

rozwój dotychczasowych systemów IT

zewnętrzne usługi IT (bez cloud computing)

chmura publiczna

chmura prywatna

Big Data

internet rzeczy (IoT)

cyfrowa transformacja 

mobilność

bezpieczeństwo

oprogramowanie

sprzęt

54%

50%

12%

15%

19%

8%

4%

15%

15%

42%

27%

62%

35%

23%

65%

19%

12%

12%

4%

8%

38%

 pozostał bez zmian
 zwiększył się o mniej niż 10%
 zwiększył się o więcej niż 10%
 zmniejszył się o mniej niż 10%
 zmniejszył się o więcej niż 10%

 zwiększy się o więcej niż 10%
 jest uzależniony od liczby 

zaplanowanych przez zarząd/
działy biznesowe projektów

 zwiększy się o mniej niż 10%
 pozostanie bez zmian
 jeszcze nie wiadomo

35%
38%

23%

15%

15%

1,41%
4,23%

19%

8%
8%4%

35%

35%
tak

23%
planują 

wykorzystanie 
analityki 
Big Data

42%
nie planują 

przetwarzania 
zbiorów Big 

Data

Czy polskie firmy 
przetwarzają 

zbiory Big Data w celu lepszego 
dostosowania swoich usług  

i produktów do oczekiwań klienta?
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Które z poniższych inicjatyw 
związanych z projektami sieciowymi planują 
przeprowadzić polskie firmy?

Które z inicjatyw 
związanych z bezpieczeństwem aktualnie 
wdrażają polskie firmy?

Czy strategia IT 
polskich firm

jest zintegrowana ze strategią związaną  
z bezpieczeństwem IT?

w	pewnych	
obszarach	

zintegrowana
ściśle	
zintegrowana

65%

35%

ochrona danych

bezpieczeństwo sieci

bezpieczeństwo aplikacji

zarządzanie tożsamością i dostępem

zarządzanie bezpieczeństwem danych

ochrona urządzeń mobilnych

wykrywanie i zarządzanie zagrożeniami (m.in. anty-malware)

zarządzanie lukami bezpieczeństwa

bezpieczeństwo cloud computing

bezpieczeństwo rozwiązań zwirtualizowanych

żadne z powyższych

69%

54%

23%

23%

58%

23%

35%

23%

12%

12%

8%

Które projekty
infrastrukturalne zamierzają przeprowadzić 
polskie firmy?

konsolidacja centrum danych

wirtualizacja serwerów

wirtualizacja desktopów

wirtualizacja pamięci masowych

Disaster Recovery/Business Continuity

Green IT, projekty zwiększające energooszczędność rozwiązań IT

budowa chmury prywatnej

integracja z chmurą publiczną

automatyzacja zarządzania serwerami

migracja z Windows Server 2008

migracja do Windows 10

żadne z powyższych

23%

38%

8%

15%

19%

15%

15%

35%

35%

23%

27%

4%

automatyzacja procesów biznesowych
46%

12%

19%

31%

35%

31%

38%

46%

31%

Które z projektów 
aplikacyjnych aktualnie prowadzą polskie 
firmy?

zarządzanie procesami

integracja aplikacji

zarządzanie treścią

zaawansowane projekty bazodanowe (m.in. in-memory, NoSQL)

zarządzanie danymi/jakość danych (Data Governance)

architektura zorientowana na usługi

wdrożenie gotowych pakietów aplikacji biznesowych

wdrożenie aplikacji tworzonych na zamówienie

systemy Business Intelligence

hurtownie danych

żadne z powyższych

65%

50%

4%

integracja sieci komórkowej i WLAN

Software-Defined Network

optymalizacja dostarczania aplikacji (ADO) 
/optymalizacja sieci WAN

Unified Communications

wideokonferencje

wirtualizacja sieci

zarządzanie urządzeniami mobilnymi (BYOD)

zdalny dostęp/łączność z oddziałami

system zarządzania siecią

żadne z powyższych

4%

4%

12%

23%

46%

15%

46%

15%

19%

35%

23%
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METRYCZKA

SEKTOR	PUBLICZNY
8%

BANKI
4%

INSTYTUCJE	FINANSOWE
8%

MEDIA
8%

PRZEMYSŁ/PRODUKCJA/WYDOBYCIE
23%

ENERGETYKA
4%

HANDEL
12%

USŁUGI
4%

OPIEKA	ZDROWOTNA	I	FARMACJA
8%

SEKTOR	EDUKACJI	I	NAUKOWO-BADAWCZY
4%

BUDOWNICTWO/NIERUCHOMOŚCI
8%

TELEKOMUNIKACJA	I	IT
12%

Sektor, z którego  
pochodzą ankietowani

Firma

z kapitałem 
polskim

z kapitałem 
zagranicznym

CIO/członek zarządu 
odpowiedzialny  
za pion IT

Dyrektor/kierownik 
działu bezpieczeństwaDyrektor działu IT

Manager  
w dziale IT

31%

4%62%

4%

Stanowisko

Wielkość 
zatrudnienia

1001–9999
pracowników

38%

251–1000	
pracowników

23%

powyżej	10	000	
pracowników

15%

51–250	
pracowników

23%

58%

42%
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Biała księga 
Ministerstwa 
Cyfryzacji: 

Na dwie godziny przed ogłoszeniem w styczniu 2018 roku nowego składu rządu, Ministerstwo 
Cyfryzacji opublikowało Raport o cyfryzacji kraju. Poniżej przedstawiamy najważniejsze jego 
wnioski. W ramach rekonstrukcji z funkcji Ministra Cyfryzacji odwołano Annę Streżyńską. 
W kwietniu br. nowym szefem resortu cyfryzacji został Marek Zagórski.

[ INWESTYCJE W IT ]
3,8	mld	zł	–	tyle	w	poprzedniej	perspektywie	budże-
towej	2008–2013	wydano	na	informatyzację	pań-
stwa, osiągając bardzo ograniczone korzyści. Dużo 
wydatków poniesiono na rzeczy nieprzemyślane, wiele 
inicjatyw powielono lub zrealizowano dla zbyt wąskiej 
grupy beneficjentów. Wyciągnięte z tej lekcji wnioski 
zaowocowały koncepcją Głównego Informatyka Kraju.

2,7	mld	zł	to	łączny	koszt	zaplanowanych	dotąd	
projektów	IT	w	ramach	perspektywy	finansowej	
2014–2020. 30 z nich to projekty własne Minister-
stwa Cyfryzacji; 19 projektów jest realizowanych lub 
nadzorowanych przez MC – w ramach programu 
„Rycerz” – na rzecz innych resortów; 124 projekty 
zaopiniowano od początku działania Komitetu Rady 
Ministrów ds. Cyfryzacji; 43 z nich jest nadzorowa-
nych przez KRMC.

1,6	mld	zł	to	koszt	20	projektów	realizowanych	
w	ramach	Programu	Operacyjnego	Cyfrowa	Pol-

ska.	„Korzyść ekonomiczna wykazana w tych pro-
jektach to 16 mld zł” – piszą autorzy raportu.

Program	Zintegrowanej	Informatyzacji	Państwa 
– to stworzony w MC strategiczny dokument, opi-
sujący działania rządu zmierzające do dostarczenia 
społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych 
usług publicznych. Celem programu jest stworzenie 
spójnego, logicznego i sprawnego systemu infor-
macyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na 
poziomie krajowym i europejskim w sposób efek-
tywny pod względem jakości i kosztów.

Platforma	Integracji	Usług	i	Danych – ma spra-
wić, że w jednym urzędzie będzie można uzy-
skać m.in. akt stanu cywilnego, zawiadomienie 
o zbyciu pojazdu, wydanie prawa jazdy, zgłoszenie 
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wy-
meldowanie się z pobytu stałego lub tymczaso-
wego bądź uproszczone założenie działalności 
gospodarczej.

ostatni raport 
Minister Streżyńskiej
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[ REJESTRY PAŃSTWOWE ]
Gov.pl	– ma być pojedynczym, internetowym punk-
tem styku obywatela z administracją.

Widok.gov.pl – portal ten ma umożliwić śledzenie 
online tego, jak działa e-administracja – począwszy 
od liczby zrealizowanych e-usług, na statystykach 
„klikalności ” stron ministerstw skończywszy. Bę-
dzie rozwijany w kierunku analiz popytu i efektyw-
ności kosztowej e-usług.

683 – rejestry państwowe stworzono w polskiej 
administracji; 564 funkcjonuje obecnie; 63 jest 
wygaszanych; 56 wdrażanych.

Zewnętrzni	 dostawcy	 rejestrów	 państwowych  
– 33% stworzyło Sygnity, 29% Asseco Poland; 13% 
Comarch; 12% ABC Pro i 12% Pentacomp Systemy 
Informatyczne.

[ CYBERBEZPIECZEŃSTWO ]
Krajowy	System	Cyberbezpieczeństwa – ustawa 
ta będzie m.in. implementowała zapisy dyrektywy 
NIS. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa inter-
netu, w tym sieci i systemów informatycznych sta-
nowiących podstawę funkcjonowania społeczeństw 
i gospodarek państw członkowskich opartych na 
technologiach cyfrowych.

Współpracę	 rządowych	 CERT – zarządzanych 
przez ABW (Cert.gov.pl), MON (MIL CERT) oraz NASK 
(CERT Polska) zakłada Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa.

[ INFRASTRUKTURA IT ]
Centra	danych	w	administracji – zidentyfikowano 
321 tego typu CPD o łącznej powierzchni 19,5 tys. m2, 
1 605 860 GB RAM i 10,5 PB pamięci dyskowej. 87% 
z tych centrów danych nie spełnia podstawowych 
standardów technicznych.

450	mln	zł	– to łączny, roczny koszt utrzymania rzą-
dowej infrastruktury IT, z tego 33% to utrzymanie 
sprzętu IT; 25% amortyzacja; 13% licencje oraz 7% 
koszty nieruchomości; 6% mediów; 5% osobowe.

100	mln	zł	– tyle powinno kosztować utrzymanie 
CPD w administracji państwowej.

200	m2 – powinny – w nowoczesnych standardach 
rynkowych – zajmować CPD o mocy obliczeniowej, 
którą obecnie dysponują centra danych w polskiej 
administracji. Dziś zajmują 20 000 m2.

120	mln	zł	ma kosztować utrzymanie docelowych 
6 CPD, które miałyby zastąpić obecne 321 centrów 
przetwarzania danych i serwerowni.

[ OPROGRAMOWANIE ]
3	mld	zł – to roczny koszt licencji na tzw. oprogra-
mowanie standardowe w polskiej administracji.

23% – tylko tyle jednostek administracji rządowej 
przeprowadziło w ciągu 3 lat audyt stosowanego 
oprogramowania.

300–500	mln	zł	– to spodziewane oszczędności na 
licencjach dzięki wprowadzeniu konsolidacji zarzą-
dzania zasobami IT. Lista działań z tym związanych 
to: umowy ramowe z głównymi dostawcami; tań-
sze, prostsze postępowania; centralny monitoring 
umów i wykorzystania licencji; przenośność licencji 
pomiędzy instytucjami tego samego szczebla; cen-
tralne zakupy licencji dla Wspólnej Infrastruktury 
Państwa; koordynacja planowania budżetu jedno-
stek administracji.

Adam Jadczak

NAJWIĘKSI	DOSTAWCY	TZW.	OPROGRAMOWANIA	 
STANDARDOWEGO	DLA	POLSKIEJ	ADMINISTRACJI

ROZMIESZCZENIE	CENTRÓW	PRZETWARZANIA	DANYCH	
POLSKIEJ	ADMINISTRACJI

 Microsoft – 1,44	mld	zł

 Oracle – 0,6	mld	zł

 IBM – 0,3	mld	zł

 Hewlett Packard Enterprise – 0,15	mld	zł

 Pozostali – 0,51	mld	zł

ZACHODNIO-
POMORSKIE

8

POMORSKIE

28 WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

7

LUBUSKIE

4
WIELKOPOLSKIE

12

DOLNOŚLĄSKIE

9

ŁÓDZKIE

14

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1
OPOLSKIE

5
ŚLĄSKIE

11

LUBELSKIE

11

MAŁOPOLSKIE

18

PODKARPACKIE

10

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

8 MAZOWIECKIE

166

PODLASKIE

10

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
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Lp. Firma

	Wielkość	sprzedaży	do	sektora	ad-
ministracji	publicznej	i	służb	 
mundurowych	(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	ze	
sprzedaży	produktów	i	

usług	IT	
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	produktów	 
i	usług	IT	(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Asseco Poland 306 022 236 699 -23% 27 936 800 861 235

2 Oracle Polska 164 450 169 280 3% 23 715 000 736 000
3 Asseco Data Systems 99 774 132 674 33% 37 259 322 357 542
4 Atende 34 931 74 407 113% 32 168 495 231 464
5 Enigma SOI 21 694 73 395 238% 77 40 340 95 411
6 Comarch 72 856 63 330 -13% 8 743 053 748 315
7 Transition Technologies 45 022 61 118 36% 28 137 372 215 050
8 Qumak 60 959 45 219 -26% 17 424 496 258 506
9 Comp 131 378 42 175 -68% 15 335 841 288 518

10 Betacom 38 520 38 877 1% 28 127 849 137 704
11 COIG 12 944 30 278 134% 32 80 518 94 405
12 S.E.R. Solutions Polska 23 308 28 098 21% 10 258 980 280 979
13 Vulcan 23 711 27 245 15% 58 40 359 47 299
14 ENGAVE Services 33 724 26 939 -20% 75 40 886 36 019
15 Rekord SI 14 738 21 940 49% 80 18 128 27 540
16 Cloudware Polska 11 391 15 166 33% 15 103 056 104 259
17 Advatech 6 961 14 000 101% 6 215 315 249 300
18 Passus 8 699 12 948 49% 48 17 091 26 918
19 Ventus Communications 12 612 67 18 886
20 SAS Institute Polska 7 971 7 898 -1% 6 140 587 139 295
21 Innergo Systems 3 607 7 160 99% 9 55 616 77 947
22 Senetic Holding 6 191 6 476 5% 2 239 861 260 108
23 Britenet 2 500 6 000 140% 13 29 400 46 500
24 Unit4 Polska 8 100 5 800 -28% 5 101 186 116 706
25 3S Data Center 5 226 5 529 6% 27 15 800 20 700
26 ATM 7 923 5 203 -34% 9 55 098 58 084
27 Infomex 5 000 5 000 0% 5 82 038 94 681
28 EIP 6 251 3 472 -44% 6 48 886 61 576
29 Wheel Systems 977 3 459 254% 34 8 387 10 291
30 Sii 907 2 643 191% 1 390 313 512 461
31 K3System 2 000 2 500 25% 16 13 500 16 000
32 BizTech Konsulting 1 490 1 685 13% 13 11 430 13 283
33 Soneta 1 233 1 623 32% 8 15 670 20 224
34 SNP Poland (d. BCC) 1 587 1 492 -6% 1 95 428 101 000
35 Sage 378 1 057 180% 1 73 504 87 216

36
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

583 663 14% 3 25 543 24 867

37 Atende Software 814 540 -34% 3 21 463 20 089
38 Vecto 300 330 10% 3 5 700 10 000
39 Billennium 149 253 70% 0 56 557 83 585
40 Software AG Polska 2 205 232 -89% 1 27 300 27 106
41 ASKA 240 230 -4% 13 1 800 1 795
42 Globema 200 1 23 915 30 300

43 Sente Systemy  
Informatyczne 93 140 51% 1 10 902 13 054

44 S-net 74 139 88% 8 1 198 1 695

45 Merinosoft 49 1 4 931
46 Eptimo 46 0 143 455 123 410
47 Sinersio Polska 39 2 2 032

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	ADMINISTRACJI	PUBLICZNEJ	I	SŁUŻB	MUNDUROWYCH	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	do	sektora	
opieki	zdrowotnej

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Asseco Poland 92 192 109 344 19% 13 936 800 861 235

2 Sii 49 503 63 258 28% 12 390 313 512 461

3 Oracle Polska 57 200 51 520 -10% 7 715 000 736 000

4 Comarch 13 184 16 081 22% 2 743 053 748 315

5 S.E.R. Solutions Polska 15 539 14 049 -10% 5 258 980 280 979

6 Qumak 7 657 3 424 496 258 506

7 Transition Technologies 4 221 7 108 68% 3 137 372 215 050

8 Simple 3 940 5 720 45% 13 34 226 44 711

9 Unit4 Polska 5 000 5 000 0% 4 101 186 116 706

10 Asseco Data Systems 2 710 4 877 80% 1 259 322 357 542

11 Future Processing 2 535 3 357 32% 3 80 471 98 236

12 Senetic Holding 3 563 3 159 -11% 1 239 861 260 108

13 Infomex 2 000 3 000 50% 3 82 038 94 681

14 SAS Institute Polska 2 770 2 744 -1% 2 140 587 139 295

15 BizTech Konsulting 2 150 2 241 4% 17 11 430 13 283

16 COIG 2 002 2 124 6% 2 80 518 94 405

17 Syndatis 1 972 59 2 747 3 366

18 Atende 413 1 501 263% 1 168 495 231 464

19 K3System 1 500 1 500 0% 9 13 500 16 000

20 Sage 1 354 1 330 -2% 2 73 504 87 216

21 Innergo Systems 400 1 298 225% 2 55 616 77 947

22 EIP 667 916 37% 1 48 886 61 576

23 SpyroSoft 845 9 9 721

24 Soneta 309 407 32% 2 15 670 20 224

25 Comp 8 317 343 -96% 0 335 841 288 518

26 Wheel Systems 73 152 108% 1 8 387 10 291

27 Sente Systemy  
Informatyczne 51 116 127% 1 10 902 13 054

28 Merinosoft 98 2 4 931

29 Cloudware Polska 63 0 103 056 104 259

30 ASKA 50 40 -20% 2 1 800 1 795

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	OPIEKI	ZDROWOTNEJ	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	do	sektora	 
edukacji	i	naukowo-badawczego

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	ze	
sprzedaży	produktów	i	

usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Asseco Poland 34 250 37 287 9% 4 936 800 861 235

2 Vulcan 16 648 20 054 20% 42 40 359 47 299

3 Simple 9 671 16 457 70% 37 34 226 44 711

4 Unit4 Polska 14 000 11 500 -18% 10 101 186 116 706

5 Infomex 9 000 11 000 22% 12 82 038 94 681

6 S.E.R. Solutions Polska 7 769 8 429 8% 3 258 980 280 979

7 Qumak 20 728 7 345 -65% 3 424 496 258 506

8 Comp 3 059 5 761 88% 2 335 841 288 518

9 Senetic Holding 3 951 4 159 5% 2 239 861 260 108

10 Betacom 3 320 2 127 849 137 704

11 Advatech 984 2 500 154% 1 215 315 249 300

12 Britenet 1 500 2 200 47% 5 29 400 46 500

13 Transition Technologies 1 363 2 133 56% 1 137 372 215 050

14 Atende 562 1 863 231% 1 168 495 231 464

15 Sage 1 768 1 406 -20% 2 73 504 87 216

16 Globema 7 478 1 300 -83% 4 23 915 30 300

17 Billennium 819 1 292 58% 2 56 557 83 585

18 Ventus Communications 1 259 7 18 886

19 Innergo Systems 431 1 242 188% 2 55 616 77 947

20 EIP 112 1 136 914% 2 48 886 61 576

21 Enxoo 1 636 1 125 -31% 9 9 542 12 932

22 Soneta 781 1 028 32% 5 15 670 20 224

23 SAS Institute Polska 858 850 -1% 1 140 587 139 295

24 Vecto 450 600 33% 6 5 700 10 000

25 Xsolve 591 4 10 752 14 632

26 Wheel Systems 522 5 8 387 10 291

27 SNP Poland (d. BCC) 488 281 -42% 0 95 428 101 000

28 Merinosoft 99 2 4 931

29 S-net 22 19 -14% 1 1 198 1 695

30 Syndatis 13 0 2 747 3 366

31 Cloudware Polska 31 12 -61% 0 103 056 104 259

32 ASKA 20 10 -50% 1 1 800 1 795

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	EDUKACJI	I	R&D	W	ROKU	2017



Paweł	Wróblewski	 
kieruje oddziałem Findwise w Polsce

www.findwise.com

Kompetencje konsultantów Findwise obejmuje doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, 
wdrażanie technologii Big Data oraz usługi Data Science. Wszystko co potrzeba, żeby 
rozpocząć przygodę na miarę drugiej dekady XXI wieku. Chciałbyś spróbować?

dotarła już czwarta 
rewolucja 
przemysłowa?

CZY DO TWOJEJ FIRMY

Każda rewolucja przemysłowa jest pewnym przełomem. To, co stare jest wypierane przez nowe podejście, 
nowe metody, nową technologię otwierającą zupełnie nowe horyzonty rozwoju. Według wielu osób jesteśmy 
właśnie świadkami czwartego przełomu w przemyśle. Oto ludzie, komputery i urządzenia łączą się w sieć, 
która przenika większość aspektów naszego codziennego życia i wywiera na nie wpływ.

Zmieniają się modele biznesowe, powstają setki nowych, nieznanych dotąd produktów i usług. Hasła takie jak 
Big Data, Data Science, Machine Learning, IoT są wypowiadane z niespotykaną częstotliwością. Roztaczane są 
wizje, które mówią o automatyzacji różnego rodzaju pracy i wkraczaniu algorytmów oraz maszyn w miejsce 
znanych nam do tej pory zawodów.

Nowym surowcem w nowej epoce przemysłowej są dane. Kto ma dane, ma informacje i ma przewagę, 
ponieważ z danych można wiele się dowiedzieć i można z nich stworzyć nowatorskie produkty. Natomiast 
dane same w sobie nie są wiele warte. Trzeba je zrozumieć, oczyścić i przetworzyć, żeby móc wyciągać 
wnioski we właściwy sposób i zaprząc je do generowania naszych zysków.

Findwise to międzynarodowa grupa ekspertów, którzy pomagają wielu firmom dostosować się do nowych 
okoliczności. Pracując już dla przeszło 450 klientów na całym świecie, umożliwiamy pracownikom dużych 
firm wykorzystanie w pełni potencjału informacji zgromadzonych w ich własnych danych. Pracujemy zarówno  
z danymi strukturalnymi, jak i tekstowymi, generowanymi przez ludzi oraz przez oprogramowanie, urządzenia 
i sensory, schowane wewnątrz firmy i pochodzące z internetu. Wszystko może być potencjalnie dobrym 
surowcem, aby wycisnąć wartość biznesową.
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w przetargach IT 
w sektorze publicznym 
w roku 2017
W porównaniu z rokiem 2016 (4,0 mld zł) wartość rozstrzygniętych przez sektor publiczny inwestycji 
wzrosła o 27,5%. Jest to jednak głównie zasługa IV kwartału, w którym wartość wszystkich 
rozstrzygniętych przetargów zwiększyła się aż o 80%. W IV kwartale 2017 roku dokonano rozstrzygnięć 
5430 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. Ich łączna wartość 
wyniosła ponad 1,8 mld zł.

Znaczącą zmianę przyniosło drugie półrocze 2017 
roku. Ruszyły przetargi wspomagane dotacjami 
unijnymi, opublikowano rozstrzygnięcia zamó-
wień publicznych największych urzędów i insty-
tucji w kraju: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Postępowanie przetargowe na 
utrzymanie systemu KSI rozstrzygnął również ZUS. 
Efekt tych działań widoczny jest właśnie pod koniec 
2017 roku.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę 
sytuacji w branży informatycznej jest wprowadzenie 
nowych unijnych regulacji (RODO), które od maja 
br. zaostrzają przepisy w zakresie ochrony danych 
osobowych. Za niedostosowanie się do wytycznych 
w tym zakresie grozi restrykcyjny system kar, któ-
re zmobilizowały wiele polskich instytucji do po-
prawienia jakości bezpieczeństwa informacji. Po-
twierdzają to również dane zawarte w niniejszym 
raporcie – przedmiot zamówienia publicznego, 
który najczęściej występował w rozstrzygnięciach 
przetargowych IV kwartału, był związany z dostawą 
oraz dzierżawą komputerów i serwerów.

Według wyliczeń Pressinfo.pl, 4704 rozstrzygnięcia 
dotyczyły bezpośrednio branży IT (nie były powiąza-
ne z innymi branżami). Wśród wyników przetargów 
przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/
dzierżawę komputerów/serwerów. W IV kwartale 
2017 roku stanowiły one 45% wszystkich przetar-
gów w tej branży (2108 wyników). Kolejne miejsce 
należało do przetargów dotyczących urządzeń, 
akcesoriów biurowych i komputerowych – 1128 
wyników (24%) oraz oprogramowania kompute-
rowego – 799 (17%).

W IV kwartale 2017 roku największą liczbę roz-
strzygnięć przetargowych w branży IT w badanym 
okresie ogłosili organizatorzy z województwa ma-
zowieckiego – 1648 wyników. Kolejne miejsca zajęły 
województwa: małopolskie (489) oraz śląskie (442). 
Najsłabiej wypadło województwo lubuskie (73 wy-
niki). W zestawieniu pojawiły się 4 rozstrzygnięcia 
postępowań przetargowych ogłoszonych przez 
polskie placówki dyplomatyczne (Ambasada RP 
w Ammanie, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej 
Polskiej w Belfaście – 2 przetargi, Stałe Przedstawi-
cielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli). Wo-
jewództwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na 
najwyższą łączną kwotę, jest również mazowieckie. 
Łączna suma wyników przetargów w tym regionie 
wyniosła ponad 1,1 mld zł. Kwota ta stanowi aż 64% 
ogólnej wartości wszystkich rozstrzygnięć w Pol-
sce. Następne w kolejności pod względem wartości 
rozstrzygniętych przetargów są województwa ma-
łopolskie, z łączną kwotą ponad 102 mln zł, oraz 
wielkopolskie – ponad 92 mln zł.

Według Pressinfo.pl, liderem pod względem ilości 
wygranych postępowań przetargowych w branży IT 
w IV kwartale 2017 roku jest firma PH ICOD.PL, któ-
ra wygrała aż 155 postępowań. Pod względem zaś 
najwyższej łącznej wartości za wygrane przetargi 
liderem została firma Comarch Polska, która zgro-
madziła na swoim koncie kwotę 129 mln zł. Drugie 
miejsce należy do firmy Atende (59 mln zł). Podium 
zamyka Integrated Solutions z kwotą 55 mln zł.

Adam Jadczak

5,1 mld zł
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Inwestor Przedmiot	zamówienia Wartość	(w	tys.	zł) Zwycięzca

Urząd Miasta Wrocław
Wykonywanie usługi dystrybucji biletów komunikacji 
miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocław-
ska Karta Miejska. 

141 400 Mennica Polska

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami 
i Usługami Teleinformatycznymi

Dostawa uprawnień do aktualizacji posiadanego 
oprogramowania Microsoft. 114 609 Comparex Poland

Ministerstwo Sprawiedliwości Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji 
przebiegu rozpraw sądowych. 112 037 Comarch

PGNiG Dostawa oprogramowania SAP oraz świadczenie 
usług serwisowych. 81 566 SAP Polska

ICM Uniwersytetu Warszawskiego Zakup ogólnokrajowego dostępu akademickiego 
w latach 2017-2019 do baz Web of Science. 59 874 Thomson Reuters (Scienti-

fic) LLC

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami 
i Usługami Teleinformatycznymi

Urządzenia i oprogramowanie do rozbudowy infra-
struktury sieciowej i data center MON. 56 534 S&T Services Polska

CPD Ministerstwa Finansów Budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczo-
wych usług elektronicznych resortu finansów. 55 470 Comtegra

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami 
i Usługami Teleinformatycznymi

Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków prze-
twarzania i archiwizacji danych. 49 864 Atende

Poczta Polska Dostawa oprogramowania, wykonanie usług plani-
styczno-wdrożeniowych i usług wsparcia. 49 704 Sygnity

Akademia Górniczo-Hutnicza Dostarczenie platformy IT w ramach projektu Mało-
polska Chmura Edukacyjna. 48 416 Dimension Data Polska

Ministerstwo Sprawiedliwości Zapewnienie zasobów dla platformy serwera Main-
frame. 46 181 IBM Polska

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami 
i Usługami Teleinformatycznymi

Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków prze-
twarzania i archiwizacji danych. Budowa Systemu 
Centralnego Backupu.

45 592 Enigma

Komenda Główna Straży Granicznej Dostawa urządzeń sieciowychdo jednostek organiza-
cyjnych SG oraz przeprowadzenie szkoleń. 44 495 NASK

PKP Polskie Linie Kolejowe Dostawa, montaż i uruchomienie systemów telein-
formatycznych do prowadzenia ruchu kolejowego. 43 900 DGT

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lot-
nicze

Usługa udostępniania, utrzymania i serwisowania 
Platformy CUPPS/CUTE. 39 207 SITA Information Networ-

king Computing USA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Modyfikacje systemu emerytalno-rentowego EMIR. 36 748 Asseco Data Systems

GUGiK
Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach 
projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze 
szkoleniami.

34 894 Asseco Poland

Poczta Polska Zakup pakietu oprogramowania oraz zapewnienie 
usług wsparcia przez okres 24 miesięcy. 33 626 Integrated Solutions

Centrum Obsługi Administracji Rządowej Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji 
oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia. 32 000 Integrated Solutions

CPD Ministerstwa Finansów Zakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oraz 
Rozszerzonej Asysty Technicznej dla licencji Oracle. 29 765 Dahliamatic

Urząd Miasta Łódź Dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego za-
rządzanie finansami. 27 989 Asseco Data Systems

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami 
i Usługami Teleinformatycznymi

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla opro-
gramowania McAfee Endpoint Protection Advanced 
Suite. 

27 142 DIM System

CPD Ministerstwa Finansów Usługi poczty elektronicznej. 26 255 APN Promise

NFZ Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji 
oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia. 24 548 APN Promise

Ministerstwo Finansów Zakup usług specjalistycznych związanych z opro-
gramowaniem Oracle. 24 356 Transition Technologies

NASK Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapew-
nienia zasobów ludzkich z branży IT. 24 134 Newind
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Czwarta 
rewolucja 
przemysłowa 
w Polsce
Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza kompleksową transformację cyfrową. Wiąże się ona 
m.in. z robotyzacją, automatyzacją, digitalizacją i zaawansowaną analityką. Przemysł 4.0 to 
synergia rozwiązań IT z systemami zarządzania produkcją OT. Prawdziwy boom związany z tą 
zmianą ma nadejść po 2020 roku. Jednak wiele firm już dziś wdraża jej elementy. Jak ta rewolucja 
postrzegana jest przez polskich przedsiębiorców?

Przemysł 4.0 – określany też czwartą rewolucją 
przemysłową – jest jednym ze słów wytrychów 
używanych obecnie przez analityków, dziennika-
rzy, PR. Słów wytrychów podobnych do IoT, Big 

Data, cyfrowej transformacji, Smart City, a nawet 
wciąż cloud computing. To próba opisania pewnych 
istotnych zjawisk zachodzących w środowisku prze-
mysłowym. Jednocześnie widać też olbrzymią chęć 
stworzenia globalnego trendu i przyspieszenia tych 
zmian. Wśród nich należy wymienić:

 transformację oferty produktów i usług przy 
użyciu najnowszych technologii,

 nowe modele biznesowe i dostęp do klientów,
 transformację cyfrową oraz pogłębiającą się 

integrację pionowych i poziomych łańcuchów 
wartości.

Analitycy z PwC przygotowali globalne badanie 
i raport na temat Przemysłu 4.0. Przeprowa-
dzone zostało w 26 krajach wśród 2000 osób 
zatrudnionych w 9 różnych sektorach gospo-
darki. Co istotne, wśród ankietowanych 50 osób 
pochodziło z Polski. Dzięki temu mamy ogląd 
także na to, jak widzą „czwartą rewolucję prze-
mysłową” Polacy.

Polscy przedsiębiorcy optymistycznie podchodzą do 
szans, jakie niesie Przemysł 4.0. Jednocześnie bardzo 
wysoko oceniają poziom zaawansowania transformacji 
cyfrowej w swoich organizacjach, zarówno w porównaniu 
z bezpośrednią konkurencją, jak i firmami z innych 
krajów. Jak jednak zauważają analitycy PwC, ta wysoka 
samoocena może wynikać z niezrozumienia co cechuje 
Przemysł 4.0 i braku wiedzy o najnowszych rozwiązaniach 
stosowanych na świecie. Duża część polskich firm znajduje 
się na etapie automatyzacji pojedynczych stanowisk, co 
jest cechą trzeciej rewolucji przemysłowej, nie zajmują się 
zaś tworzeniem zaawansowanych ekosystemów łączących 
człowieka i urządzenia.
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[ SZACOWANE OSZCZĘDNOŚCI W WYNIKU 
CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ ]
Firmy na świecie – w zdecydowanej większości – nie 
uważają się za wysoko zdigitalizowane. Jedynie 33% 
ich przedstawicieli uważa, że reprezentuje przed-
siębiorstwa o wysokim poziomie cyfryzacji. Za 5 lat 
ma to być już jednak aż 72% badanych organiza-
cji. Te zmiany dotyczą wszystkich aspektów zmian 
w ramach Przemysłu 4.0, takich jak dostępność dla 
klienta, rozwój produktu, modeli cyfrowych czy in-
tegracji łańcucha wartości. 

Wśród respondentów w badaniu PwC znalazły się 
również przedsiębiorstwa, które mają już za sobą cy-
frową transformację. Jest to zaledwie 4% organizacji 
biorących udział w badaniu. Firmy te należy określić 
mianem liderów. Wierzą one, że zyskały znaczącą 
przewagę nad pozostałymi graczami na rynku i ocze-
kują w związku z tym wymiernych korzyści. Szacowany 
przez nie wzrost przychodów do 2020 roku – w wyniku 
przeprowadzonej cyfrowej transformacji – ma wynieść 
ok. 30%. Jednocześnie koszty prowadzonej działalno-
ści mają spaść także o 30%. Globalnie, do 2020 roku 
redukcja kosztów miałaby wynieść ponad 421 mld 
USD, średnio w skali roku jest to spadek o ok. 3,6%.

Zaangażowanie w Przemysł 4.0 oznacza jednak 
dla firm ponoszenie znaczących kosztów inwesty-
cyjnych, które do 2020 roku mają sięgnąć nawet  
907 mld USD. Najwięcej zainwestują firmy z prze-
mysłu elektronicznego (243 mld USD), budow-
lanego (195 mld USD), produkcji przemysłowej  
(177 mld USD) oraz sektora transportowego i logi-
styki (97 mld USD).

Rewolucja przemysłowa to także pogłębione rela-
cje z klientem i zmiana modelu komunikacji z nim,  
tzw. omnichannel, i ukierunkowanie na potrzeby 
klienta. To również zmiana kultury organizacyjnej 
firmy oraz znacznie szersze wykorzystanie analizy 
danych. 

[ POLSKIE FIRMY BŁĘDNIE  
ROZUMIEJĄ POJĘCIE PRZEMYSŁU 4.0 ]
Według badania PwC, polscy przedsiębiorcy optymi-
stycznie podchodzą do szans, jakie niesie Przemysł 
4.0. Jednocześnie bardzo wysoko oceniają poziom 
zaawansowania transformacji cyfrowej w swoich or-
ganizacjach, zarówno w porównaniu z bezpośrednią 
konkurencją, jak i firmami z innych krajów. Jak jed-
nak zauważają analitycy PwC, ta wysoka samoocena 
może wynikać z niezrozumienia co cechuje Przemysł 
4.0 i braku wiedzy o najnowszych rozwiązaniach 
stosowanych na świecie. Duża część polskich firm 
znajduje się na etapie automatyzacji pojedynczych 
stanowisk, co jest cechą trzeciej rewolucji przemy-
słowej, nie zajmują się zaś tworzeniem zaawansowa-
nych ekosystemów łączących człowieka i urządzenia. 
Na tle historycznym polscy respondenci dostrzegają 
drastyczny skok technologiczny i zmiany komplek-
sowe, ale nie są to zmiany, które można by w pełni 
utożsamiać z czwartą rewolucją.

DO	CZEGO	FIRMY	WYKORZYSTUJĄ	ANALITYKĘ	DANYCH?

W	JAKI	SPOSÓB	MOŻNA	SKLASYFIKOWAĆ	OBECNY	POZIOM	DIGITALIZACJI	 
I	INTEGRACJI	W	NASTĘPUJĄCYCH	OBSZARACH	FIRMY	DZIŚ	I	ZA	5	LAT

Źródło: Globalne badanie i raport PwC na temat Przemysłu 4.0
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56%

Ulepszenie produkcji i planowania operacji
59%

Poprawa relacji z klientami i wiedzy klienta na temat produktu
51%

Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów 
52%

Opracowanie nowych lub optymalizacja istniejących produktów
44%

Wzrost przychodów ze sprzedaży
46%

Optymalizacja kosztu transportu i logistyki
48%

Lepsza jakość produktów i procesów wytwórczych
47%

Efektywne zarządzanie własnymi aktywami lub produktami klientów 
38%

Lepsza współpraca i podejmowanie decyzji ze współpracownikami
36%

Pionowa integracja łańcucha dostaw

DZIŚ

ZA 5 LAT

41%
72%

Pozioma integracja łańcucha dostaw

DZIŚ

ZA 5 LAT

34%
65%

Cyfrowe modele biznesowe, produkty i portfolio usług

DZIŚ

ZA 5 LAT

29%
64%

Rozwój produktu i techniki

DZIŚ

ZA 5 LAT

42%
71%

Dostęp do klienta, kanały sprzedaży i marketingu

DZIŚ

ZA 5 LAT

35%
68%

Optymalizacja ogólnego planowania biznesowego i kontroling
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Paweł Okopień

WYZWANIA	I	PRZESZKODY	W	BUDOWANIU	ZDOLNOŚCI	
W	ZAKRESIE	OPERACJI	CYFROWYCH

OCZEKIWANE	KORZYŚCI	Z	CYFRYZACJI

[DUŻE INWESTYCJE  
I LICZENIE NA SZYBKI ZWROT ]
To nie znaczy jednak, że rozwiązania z czwartej re-
wolucji przemysłowej nie są u nas wdrażane. Na razie 
większość przedsiębiorstw zamiast długoterminowej 
strategii wdraża szybkie, proste elementy. Pozwa-
lają one na podniesienie wydajności produkcji lub 
obniżenie kosztów. Barierą wciąż są wysokie koszty 
wprowadzania zmian i brak niezbędnej infrastruk-
tury. Ankietowani podkreślili też, że już dziś w ich 
firmach znaczącą rolę odgrywają dane w procesach 
decyzyjnych (54%). Za 5 lat ten odsetek wzrośnie do 
87% przedsiębiorstw.

Według badania PwC, w nadchodzących 5 latach 
wzrosną nakłady firm na inwestycje w Przemysł 4.0. 
W najbliższych 2 latach średnia wysokość nakładów 
wynosić będzie 5,7% rocznych przychodów spółek. 
Jednak do 2020 roku mają to być nawet nakłady na 
poziomie 7,7%. Przełoży się to na wydatki w wyso-
kości ponad 100 mld zł rocznie w skali Polski. Przy 
tym aż 83% respondentów oczekuje zwrotu z tych 
inwestycji w ciągu 5 lat.

[ WYSOKIE KOSZTY, NIEJEDNOZNACZNE 
KORZYŚCI, BRAK WIEDZY… ]
Implementacja rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 
to olbrzymie wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. 
Nie będzie to łatwe zadanie, patrząc na bariery wska-
zywane przez respondentów. Główną przeszkodą są 
wysokie wymagania finansowe potrzebne do realiza-
cji inwestycji. Wygospodarowanie środków na ten cel 
będzie kluczowe, aby móc wdrożyć innowacje zwią-
zane z czwartą rewolucją przemysłową. Problemem 
jest też brak jasnej wizji jak powinny przebiegać 
zmiany, brak wiedzy cyfrowej wśród pracowników, 
a także problem z zacieśnieniem współpracy z part-
nerami biznesowymi ze względu na ich niedojrzałość 
organizacyjną i technologiczną. Mimo to przedstawi-
ciele polskich firm wierzą w owocne rezultaty trans-
formacji cyfrowej. Ma ona wpłynąć na niższe koszty, 
przyrost wydajności oraz dodatkowe dochody.

[ CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA  
TO WCIĄŻ PRZYSZŁOŚĆ ]
Optymizm przedsiębiorców jest sprzeczny ze sta-
nem faktycznym, choć trzeba pamiętać, że w ba-
daniu wzięła udział dość wąska grupa przedsiębior-
ców z kraju. Jednak zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach stoimy właściwie w „przedsionku” czwartej 
rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 to nie tylko 
górnolotny slogan, ale realna zmiana w podejściu do 
prowadzenia biznesu i samego wykonywania pracy 
przemysłowej. Jednak w świecie cyfrowej trans-
formacji na razie są tylko nieliczni, reszta stara się 
dostrzegać te zmiany i realizować choćby w części. 
Barierą jest wiedza, nakłady finansowe i niejasne ko-
rzyści. Temat jest jak najbardziej aktualny i zmiany 
będą zachodzić dynamicznie. W ciągu najbliższych 
5 lat globalny obraz przemysłu z pewnością ulegnie 
zmianie, a właściwie cyfrowej transformacji.

Wysokie wymagania inwestycyjne i finansowe
46%

Brak jasnej wizji i wsparcia ze strony kierownictwa
33%

Partnerzy biznesowi nie są w stanie współpracować wokół wyzwań cyfrowych
30%

Niejasne korzyści ekonomiczne z inwestycji w technologie cyfrowe
28%

Nierozwiązane kwestie dotyczące bezpieczeństwa danych  
i prywatności danych z danymi zewnętrznymi

28%

Powolne rozszerzanie podstawowych technologii infrastrukturalnych
26%

Brak wiedzy cyfrowej i szkolenia
24%

Obawy wokół utraty kontroli nad własnością intelektualną firmy
15%

Niewystarczająco wykwalifikowana kadra pracownicza
4%

Brak cyfrowych standardów, norm i certyfikacji
4%

Źródło: Globalne badanie i raport PwC na temat Przemysłu 4.0
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więcej niż 30%

od 11 do 30%

do 10%

Przyrost wydajności

więcej niż 30%

od 11 do 30%

do 10%

Niższe koszty

więcej niż 30%

od 11 do 30%

do 10%

Dodatkowe dochody

Wielkość 
oczekiwanych 

korzyści

Wielkość 
oczekiwanych 

korzyści

Wielkość 
oczekiwanych 

korzyści
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Analitycy ASD Consulting sprawdzili, na ile czwarta 
rewolucja przemysłowa wpłynęła na inwestycje pol-
skich producentów w technologie. Badanie odkrywa 
smutny obraz rodzimego przemysłu, gdzie większość 
firm nie rozpoczęła jeszcze procesu cyfrowej trans-
formacji. Doskonale widać to po sposobie pozyski-
wania danych produkcyjnych. Aż 84% menedżerów 
produkcji przyznało, że w ich firmach takie informa-
cje zapisywane są ręcznie. „Świat poszedł do przodu, 
a my utknęliśmy w poprzedniej epoce” – komentują 
eksperci.

Przemysł 4.0 opiera się na automatycznym zbieraniu, 
przetwarzaniu i analizowaniu danych przy wykorzy-
staniu takich technologii, jak internet rzeczy, Big 
Data, sztuczna inteligencja czy systemy MES. We-
dług Capgemini, dzięki technologiom Przemysłu 4.0, 
efektywność fabryk ma rosnąć 7 razy szybciej niż 
w latach 90. Nic więc dziwnego, że niemiecki rząd 
już 8 lat temu przyjął projekt „Strategii Technik Wy-
sokich”, który określił ją mianem kluczowego czyn-
nika sukcesu gospodarczego. Podobne kroki podjął 
gabinet premiera Morawieckiego, który powołał do 
życia Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, ma-
jącą edukować rodzime przedsiębiorstwa w obszarze 
czwartej rewolucji przemysłowej. 

Tymczasem polskim producentom nie w smak 
transformacja – wynika z badania firmy dorad-
czej ASD Consulting przeprowadzonego na grupie 
menedżerów produkcji reprezentujących ponad  
11 branż, w tym spożywczą, meblarską, motoryzacyj-
ną i urządzeń elektrycznych. Respondenci przyznali, 
że poziom cyfryzacji w ich przedsiębiorstwach jest 
zatrważająco niski, wskazując na znikomy udział 
automatycznego zbierania danych produkcyjnych, 
stanowiącego fundament Przemysłu 4.0. Systemami 
do skanowania i kodami kreskowymi wspomaga się 
jedynie 16% badanych, a zautomatyzowane proce-
sy gromadzenia cyfrowych informacji z cyklu pro-
dukcyjnego wykorzystuje niespełna 12%. „Trzeźwą 
ocenę sytuacji utrudnia bardzo dobra koniunktura 
w przemyśle, ale ona przecież kiedyś się w końcu 
skończy. Przedsiębiorstwa z krajów, z którymi ry-
walizujemy, inwestują w tej chwili duże pieniądze 
w cyfryzację. W długofalowej perspektywie dla wielu 
rodzimych firm oznacza to jedno – kłopoty”– zwraca 
uwagę Rafał Osmoła, partner zarządzający w ASD 
Consulting. 

Niepokoi również fakt, że źle lub bardzo źle swój 
sposób gromadzenia danych oceniła zaledwie jedna 
czwarta respondentów. Aż 47% uznaje go za do-
stateczny, a za dobry i bardzo dobry odpowiednio 
23% i 4%. W sytuacji, gdy zatrważająca większość 

badanych gromadzi dane produkcyjne w sposób 
analogowy, tak optymistyczne wyniki mogą świad-
czyć o braku świadomości podmiotów produkcyjnych 
na szybko zmieniającym się rynku. 

„Większość uczestników nie jest jednak usatysfak-
cjonowana obecnym status quo, co daje szansę na 
jego rychłą zmianę. Taki punkt widzenia znajduje 
potwierdzenie w kolejnej części badania. Menedże-
rowie produkcji poproszeni o identyfikację obszaru 
w firmie, charakteryzującego się największym po-
tencjałem do doskonalenia, w aż 76% wskazali na 
przepływ informacji. Na drugim miejscu znalazła się 
wydajność procesu produkcyjnego, gdzie możliwość 
poprawy dostrzegło 65% ankietowanych. Duże szan-
se poprawy widać również w obszarze jakości – 38%, 
terminowości dostaw – 30%, dostępności maszyn 
– 28% i redukcji poziomu zapasów – 25%” – mówi 
Roman Mielianiec, Plant Manager w firmie Lisner.

„Im więcej pracuje się z danymi, tym łatwiej dostrzec 
różne możliwości ich monetyzacji. Automatyzując 
proces pozyskiwania danych i wdrażając odpo-
wiednie narzędzia IT, możemy wygenerować spore 
oszczędności, zredukować przestoje i zwiększyć ja-
kość wyrobów. To gra warta świeczki, co do tego nie 
mam wątpliwości”– dodaje Rafał Osmoła. Nie jest on 
osamotniony w swoich poglądach. Świadczą o tym 
śmiałe deklaracje uczestników badania. Plany wdro-
żenia zaawansowanej analityki danych w obszarze 
produkcji na przestrzeni 2 lat zadeklarowało 58% 
respondentów, a 43% w tym przedziale czasowym 
chce wykorzystać ją do lepszej kontroli jakości. Tyle 
samo menedżerów produkcji zapowiada wdroże-
nie analityki danych w obszarze utrzymania ruchu, 
39% chce niebawem sięgnąć po nią, aby usprawnić 
planowanie produkcji, a 17% – by lepiej zarządzać 
dystrybucją. Łyżką dziegciu w beczce miodu są licz-
ne czynniki, które mogą zniechęcić producentów 
do wdrożenia zaawansowanej analityki danych. 
Największym demotywatorem jest opór pracowni-
ków. Na ten czynnik wskazało 50% ankietowanych. 
Wynika to przede wszystkim z lęku przed utratą pracy 
oraz zwiększeniem kontroli nad realizowanymi przez 
personel zadaniami. Równie istotnym czynnikiem 
powstrzymującym firmy przed inwestycją w anali-
tykę danych jest niedobór specjalistów o odpowied-
nich kwalifikacjach. Na brak kompetencji w zespole 
wskazało 50% uczestników badania, podczas gdy 
37% wymieniło brak wsparcia przełożonych, a 34%  
– wysokie koszty związane z zakupem i implemen-
tacją rozwiązań IT.

Adam Jadczak

Czwarta rewolucja przemysłowa 
ominęła polskie fabryki?

Analitycy ASD 
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sprawdzili, na ile 
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inwestycje polskich 
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w technologie. 
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produkcyjnych.  
Aż 84% menedżerów 
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że w ich firmach 
informacje  
np. o wielkości 
produkcji zapisywane 
są ręcznie.



ADVERTORIAL

Nadchodzi czas 
małych i średnich 

przedsiębiorstw! 

Przez dekady wysokie koszty sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania sprawiały, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, chcące rozwinąć swoją działal-
ność na globalnych rynkach, znajdowały się na 
przegranej pozycji. Pomimo tego, że lokalnie przed-
siębiorstwa te działają szybko i elastycznie, przez co 
łatwiej im jest dostosować się do wymagań klien-
tów, to tylko niewielki ich odsetek może pozwolić 
sobie na zbudowanie kompletnej infrastruktury IT, 
niezbędnej do właściwego przeprowadzenia proce-
su międzynarodowej ekspansji sprzedaży i operacji 
biznesowych. Model chmury obliczeniowej, po la-
tach dyskusji – często niemających poparcia w prak-
tyce biznesowej – zmienia warunki konkurowania 
w realiach globalnej gospodarki, mniejszym firmom 
dając szansę na skuteczną rywalizację z większymi 
gigantami. 

Za sprawą chmury firmy z sektora MŚP nie 
muszą już inwestować w budowę drogiej in-
frastruktury IT, wspierającej funkcje bizneso-
we niezbędne do prowadzenia nowoczesnego, 
a w szczególności rozproszonego pod względem 
geograficznym, biznesu. Model cloud computing 
pozwala w efektywny kosztowo sposób korzystać 
z potrzebnych narzędzi – także tych, które do tej 
pory były osiągalne jedynie dla dużych korporacji  
– bez względu na fizyczną lokalizację poszczegól-
nych pracowników. Prowadzenie biznesu na dużą 
skalę staje się więc zdecydowanie łatwiejsze. 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI PLM W CHMURZE 
PRZYSPIESZA TEMPO INNOWACJI W ERZE 
TRANSFORMACJI CYFROWEJ
Rozwiązania chmurowe już dziś zmieniają na-
stawienie małych i średnich firm także w kon-
tekście procesów zarządzania tradycyjnymi łań-

cuchami dostaw, w ślad za tym idą też zmiany 
w podejściu do procesu kreowania wartości. Nic 
dziwnego. Zaletą usług w chmurze, w porówna-
niu z modelem klasycznym jest to, że wysiłek 
organizacyjny i wydatki związane z instalacją 
i eksploatacją infrastruktury IT mogą zostać 
znacznie zmniejszone, a „uwolniony” w ten 
sposób budżet alokowany w ramach innych 
projektów biznesowych. Potwierdzają to choć-
by wnioski płynące ze zleconego przez firmę 
Dassault Systèmes badania zatytułowanego: 
„Następny etap transformacji cyfrowej w Niem-
czech: technologia PLM w chmurze kluczem do 
większej innowacyjności produktu i wydajności”. 
Analizy przeprowadzone przez IDC na grupie  
100 przedstawicieli niemieckich firm koncentru-
ją się na obszarach związanych z zarządzaniem 
cyklem życia produktów i potwierdzają wartość 
modelu chmury obliczeniowej dla procesów PLM.

Według uczestników badania najistotniejszym 
czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązania 
tej klasy pozostaje ogólny koszt wdrożenia. Duże 
znaczenie ma również możliwość szybkiego wdro-
żenia oprogramowania. Ceniona jest też łatwość 
integracji, a także ich dynamika rozwoju funkcjo-
nalnego. Wszystkie te oczekiwania wprost idealnie 
wpasowują się w istotę modelu chmury obliczenio-
wej. Warto również wspomnieć, że w modelu clo-
ud computing zarządzanie zasobami IT na etapie 
eksploatacji – w tym skalowanie w zależności od 
rozwoju firmy, aktualizacje oprogramowania oraz 
kwestie bezpieczeństwa – leży w gestii dostawcy 
usługi. 

Wśród głównych oczekiwań funkcjonalnych wzglę-
dem rozwiązań PLM wymieniane są m.in. łatwość 

Małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegają chmurę obliczeniową jako niezbędny czynnik, 
mający wpływ na ich konkurencyjność. Istotnie, model cloud computing może pomóc małym 
firmom w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej – i to na globalnych rynkach.

Model cloud com-
puting pozwala 
w efektywny kosz-
towo sposób korzy-
stać z potrzebnych 
narzędzi – także tych, 
które do tej pory były 
osiągalne jedynie dla 
dużych korporacji. 
Prowadzenie biznesu 
na dużą skalę staje się 
więc zdecydowanie 
łatwiejsze. 

Dariusz Kudzia,
General Manager
Poland at Dassault
Systèmes
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integracji z rozwiązaniami partnerów i dostawców, 
wsparcie wersjonowania i śledzenie wprowadza-
nych zmian, wsparcie pracy zespołowej bezpośred-
nio na planach, dokumentach czy rysunkach, a tak-
że funkcje z zakresu wizualizacji oraz raportowania. 
Rozwiązania oferowane w modelu chmury oblicze-
niowej dobrze wpisują się również i w tego rodzaju 
potrzeby. Wymienione cechy rozwiązań opartych 
na modelu chmury obliczeniowej podnoszą ogól-
ną sprawność przedsiębiorstwa. Odpowiadają też 
wymaganiom stawianym rozwiązaniom klasy PLM 
zarówno przez działy IT, jak i te skoncentrowane na 
podstawowym biznesie. 

Firmy, które wzięły udział w badaniu IDC, przy wy-
borze oprogramowania PLM kierowały się przede 
wszystkim kryterium wartości (w kontekście naj-
niższego możliwego kosztu), szybkiej dostępności 
usługi i dużego stopnia standaryzacji. To właśnie 
w tym zakresie rozwiązania chmurowe przewyższają 
klasyczny model on-premise. Mając to na uwadze, 
nie dziwi fakt, że 56% badanych niemieckich przed-
siębiorstw korzysta już z części usług PLM w chmu-
rze, a pozostałe są gotowe na przeniesienie części 
swoich rozwiązań PLM z modelu on-premise do 
środowiska chmury. 

Praktyka pokazuje również, że w ostatnich latach 
istotnie zmniejszyła się liczba zastrzeżeń wzglę-
dem technologii chmurowych, ustępując miejsca 
konstruktywnej dyskusji na temat wartości dodanej 

tego modelu zarządzania zasobami IT. Na przykła-
dzie rozwiązań klasy PLM widać, że firmy uznawane 
za prekursorów inwestycji w obszarze Przemysłu 
4.0, częściej niż ich konkurenci, korzystają z usług 
w chmurze, odnotowując znaczne korzyści wynika-
jące z większej integracji hali produkcyjnej, cyfro-
wej ciągłości procesu tworzenia wartości dodanej 
i nowych modeli biznesowych. Zdaniem ekspertów 
IDC „PLM w chmurze pełni w tym przypadku rolę ak-
celeratora innowacji w erze transformacji cyfrowej”.

CHMURA ZMIENIA SPOSÓB MYŚLENIA MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Wszystkie bez wyjątku firmy przemysłowe chcą 
projektować, a następnie produkować najlepsze na 
rynku produkty, gwarantując przy tym doskonałą 
obsługę klienta. W dzisiejszych realiach realizacja 
tego celu jest najczęściej uzależniona od wyko-
rzystywanego oprogramowania wspierającego 
obszar PLM.

Od jego możliwości zależy bowiem coraz częściej 
możność konkurowania na globalnych rynkach. 
W tym kontekście model chmury obliczeniowej 
przestał być ciekawostką technologiczną, którą 
rozumieją i wykorzystują wyłącznie działy IT. Dziś 
chmura jest strategicznym narzędziem bizne-
sowym niezbędnym każdemu przedsiębiorstwu, 
które dąży do tworzenia wyróżniającej go na tle 
konkurencji wartości dla klientów, budując przy 
tym ich lojalność. 

Założona w 2009 roku firma BRM Aero specja-
lizuje się w produkcji ultralekkich i lekkich sa-
molotów sportowych. Produkcja jest realizo-
wana nierzadko w sposób jednostkowy, 
pozwalający zagwarantować dopasowanie 
wyrobów do wymogów klientów. Jako nowo-
czesne, małe przedsiębiorstwo produkcyjne, 
BRM Aero z powodzeniem wykorzystuje roz-
wiązania Dassault Systèmes, które zapewniają 
zaplecze niezbędne do realizacji założonych 
celów biznesowych. Od 2017 roku w firmie BRM 
Aero wykorzystywane jest, oparte na modelu 
chmury obliczeniowej i działające w ramach 
platformy 3DEXPERIENCE, rozwiązanie bran-
żowe „Engineered to Fly”. Rozwiązanie to za-
pewnia inżynierom BRM Aero rozbudowane 
możliwości w zakresie modelowania trójwy-
miarowego oraz symulacji elementów kon-
strukcyjnych samolotów. W szczególności 
złożonych powierzchni wykonanych z blachy. 
Za sprawą tego rodzaju funkcjonalności zespół 
BRM Aero może wirtualnie analizować koncep-
cje projektowe, uzupełniać je złożonymi kształ-
tami oraz sprawdzać ich wykonalność w wa-
runkach produkcyjnych.

Rozwiązania Dassault Systèmes zapewniają zu-
nifikowane, cyfrowe środowisko pracy, które 
umożliwia efektywną współpracę wielu człon-
ków zespołów projektowych i produkcyjnych 
w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na danych 
projektowych. Tego rodzaju funkcjonalność po-
zwala ograniczyć czas potrzebny na realizację 
jednego cyklu produkcyjnego, a także zmniej-
szyć liczbę zmian wprowadzanych na końcowym 
etapie procesu konstrukcyjnego. Zachowana 
jest przy tym ciągłość śledzenia danych i bez-
pieczeństwo własności intelektualnej. 

Procesy oparte na platformie 3DEXPERIENCE, 
minimalizując przepływ dokumentacji papiero-
wej, wzmacniają odpowiedzialność za jakość 
produktu i gwarantują wysoki poziom walidacji 

efektów pracy zespołu. Mając na uwadze szcze-
gólne warunki, w jakich działa branża lotnicza, 
niezwykle ważna z punktu widzenia możliwości 
sprostania wymogom regulatorów oraz identy-
fikacji źródła ewentualnych usterek jest funk-
cjonalność śledzenia zmian projektowych doko-
nywanych w ramach całego procesu produkcji.

Oprogramowanie Dassault Systèmes ułatwiło 
również wdrożenie gruntownych zmian w mode-
lu biznesowym BRM Aero, a także w organizacji 
przebiegu prac projektowych. Obecnie, zespół 
projektantów BRM Aero pracuje w oparciu o jed-
no, ujednolicone i umieszczone w bezpiecznym 
środowisku chmury obliczeniowej narzędzie. 
Wszystkie osoby zaangażowane w projektowanie 
poszczególnych produktów maję dostęp w czasie 
rzeczywistym do najnowszych wersji projektów 
oraz wprowadzonych modyfikacji. Wyelimino-
wano więc m.in. konieczność czasochłonnego 
weryfikowania danych gromadzonych w licznych, 
odrębnych bazach danych projektowych oraz 
wykonywania niezliczonych poprawek na wer-
sjach papierowych projektów krążących pomię-
dzy różnymi zespołami.

MAŁE	I	ŚREDNIE	PRZEDSIĘBIORSTWA	MOGĄ	POPRAWIĆ	WYDAJNOŚĆ	PRZY	MINIMALNYCH	KOSZTACH	IT	 
	–	STUDIUM	PRZYPADKU	BRM	AERO



166

KLIENCI BRANŻY IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	przemysłowego

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	ze	
sprzedaży	produktów	i	

usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2016	r. 2017	r.
1 Comarch 146 100 141 872 -3% 19 743 053 748 315
2 Oracle Polska 85 800 80 960 -6% 11 715 000 736 000

3 S.E.R. Solutions 
Polska 62 155 67 435 8% 24 258 980 280 979

4 Qumak 11 809 65 144 452% 25 424 496 258 506
5 COIG 61 154 57 256 -6% 61 80 518 94 405

6 SNP Poland  
(d. BCC) 57 919 54 814 -5% 54 95 428 101 000

7 Transition  
Technologies 24 875 34 941 40% 16 137 372 215 050

8 Sii 18 076 28 168 56% 5 390 313 512 461
9 Unit4 Polska 17 200 23 000 34% 20 101 186 116 706

10 Comp 16 378 20 911 28% 7 335 841 288 518
11 Innergo Systems 11 204 18 805 68% 24 55 616 77 947
12 Infomex 13 000 17 000 31% 18 82 038 94 681
13 DSR 14 200 15 950 12% 100 14 200 15 960
14 Asseco Poland 37 221 13 741 -63% 2 936 800 861 235
15 Sage 9 281 13 040 41% 15 73 504 87 216
16 Senetic Holding 12 111 11 053 -9% 4 239 861 260 108
17 EIP 7 217 10 428 44% 17 48 886 61 576
18 Advatech 5 010 10 000 100% 4 215 315 249 300
19 Jantar 9 200 9 500 3% 41 23 000 23 300
20 XELTO 6 200 8 800 42% 100 6 200 8 800
21 Atende 8 032 8 431 5% 4 168 495 231 464
22 Betacom 11 764 7 213 -39% 5 127 849 137 704
23 iPCC 5 950 6 270 5% 86 7 006 7 321
24 Simple 6 448 6 001 -7% 13 34 226 44 711

25 Future  
Processing 1 262 5 669 349% 6 80 471 98 236

26 Rekord SI 3 390 5 600 65% 20 18 128 27 540
27 Soneta 3 754 4 940 32% 24 15 670 20 224
28 Billennium 2 592 3 072 19% 4 56 557 83 585
29 K3System 2 500 3 000 20% 19 13 500 16 000
30 Vecto 1 000 3 000 200% 30 5 700 10 000

31 SAS Institute 
Polska 2 095 2 075 -1% 1 140 587 139 295

32 Merinosoft 1 578 32 4 931

33 BizTech  
Konsulting 1 463 1 237 -15% 9 11 430 13 283

34 Thoriana 970 75 1 300
35 BMS Creative 853 883 4% 65 1 291 1 356
36 ASKA 784 721 -8% 40 1 800 1 795

37 Sente Systemy 
Informatyczne 968 716 -26% 5 10 902 13 054

38 Enxoo 117 554 374% 4 9 542 12 932

39 Ventus  
Communications 423 2 18 886

40 Wheel Systems 56 260 364% 3 8 387 10 291
41 Sinersio Polska 205 10 2 032
42 Globema 150 0 23 915 30 300

43 Cloudware Polska 482 127 -74% 0 103 056 104 259

44 Software AG 
Polska 68 70 4% 0 27 300 27 106

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	PRZEMYSŁOWEGO	W	ROKU	2017



Rola rozwiązań wspierających zarządzanie od lat roś-
nie. Systemy takie obejmują zasięgiem kolejne obszary 
działalności. Sięgają coraz bardziej detalicznych ope-
racji biznesowych. Jednocześnie użytkownicy oczeku-
ją ograniczenia do minimum przestojów związanych 
z wdrożeniem lub modernizacją oprogramowania ERP, 
przy zapewnieniu maksymalnego dostosowania no-
wego rozwiązania do bieżących potrzeb. Odpowiedzią 
na te potrzeby są m.in. nowe architektury oprogra-
mowania, metodyki rozwoju aplikacji, ale też praktyki 
wdrożeniowe.

W S&T proponujemy realizację wdrożeń systemów ERP 
na bazie metodyki GreenFit. Jest to spowodowane po-
trzebą szybkiego stosowania najnowocześniejszych 
rozwiązań IT w biznesie. Metodyka ta pozwala bowiem 
na przyspieszenie startu produkcyjnego, zapewnie-
nie zwinności w zakresie dostosowania rozwiązania 
do indywidualnych potrzeb i zachowanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa. To sprawia, że S&T Green-
Fit doskonale wpisuje się w realizację przedsięwzięć 
technologicznych związanych z ideą transformacji 
cyfrowej. W ramach naszej metodyki dopasowanie 
systemu i odwzorowanie wymagań realizujemy w bez-
płatnej fazie przygotowawczej. Wynikiem tego etapu 
jest mapa prac wraz ze ścieżkami rezultatów. 

W ramach metody S&T GreenFit dostarczamy  
m.in. nowej generacji system ERP Infor LN. Jego cechy 
dodatkowo wpływają na skrócenie projektu. Przygo-
towanie procesów z wykorzystaniem dynamicznego 
modelowania przedsiębiorstwa i branżowych standar-
dów skraca bowiem czas wdrożenia. Pozwala też uni-
kać kastomizowania systemu. Firma Sanhua Aweco 
– dzięki zastosowaniu mechanizmów wbudowanych 
w najnowszą wersję systemu Infor LN – ograniczyła 
liczbę kastomizacji o 90%. Tego typu efekty wyróżniają 
wdrożenia Infor LN na rynku i zapewniają osiągnięcie 

założonych celów wdrożenia w ustalonym czasie z za-
chowaniem przyjętego budżetu.

Co ważne, Infor LN to światowej klasy system ERP, któ-
ry korzysta z wieloletnich doświadczeń we wspieraniu 
przez Infor przedsiębiorstw we wszystkich aspektach 
ich działalności. Najnowsza odsłona systemu łączy 
zaawansowaną logikę biznesową z narzędziami sku-
pionymi na współpracy pomiędzy ludźmi. Technologia 
Infor zapewnia elastyczne i ergonomiczne środowisko 
pracy, zorientowane na wygodę i poprawę efektywno-
ści pracy użytkowników, obsługuje różne platformy 
systemowe i bazodanowe. Za sprawą branżowych 
wskaźników specjalizowanych dla poszczególnych 
obszarów działalności gwarantuje wsparcie kadry za-
rządzającej w zakresie podejmowania decyzji i oceny 
efektywności biznesu.

Unikalną wartością dla użytkowników Infor LN są 
narzędzia pozwalające łatwo rozszerzać możliwości 
oprogramowania. Oczywiście, jako partner wdroże-
niowy, wspieramy klientów w tego typu inicjatywach. 
Ponadto zapewniamy otwarte materiały instruktażo-
we. Szczegóły na temat metodyki i sposobu dostoso-
wania ERP dla poszczególnych branż publikujemy na 
stronie www.snt.pl/greenfit

KOMENTARZ EKSPERCKI

Sposób na realizację 
projektów IT zgodnie 

z realiami cyfrowej
 transformacji

Radosław Zacharewicz, 
Enterprise Solution Architect 
w S&T
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	utilities 

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	produk-
tów	i	usług	IT	(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 Transition Technologies 59 455 91 074 53% 42 137 372 215 050

2 Asseco Data Systems 32 632 64 490 98% 18 259 322 357 542

3 Advatech 13 960 42 000 201% 17 215 315 249 300

4 Oracle Polska 128 700 37 536 -71% 5 715 000 736 000

5 Atende 9 340 16 804 80% 7 168 495 231 464

6 Betacom 8 517 6 174 -28% 4 127 849 137 704

7 Innergo Systems 2 061 5 170 151% 7 55 616 77 947

8 Future Processing 3 527 4 601 30% 5 80 471 98 236

9 Globema 3 500 4 300 23% 14 23 915 30 300

10 Unit4 Polska 300 3 500 1067% 3 101 186 116 706

11 Sii 3 758 3 066 -18% 1 390 313 512 461

12 BizTech Konsulting 1 589 1 913 20% 14 11 430 13 283

13 SNP Poland (d. BCC) 1 432 1 912 34% 2 95 428 101 000

14 Comp 7 740 1 841 -76% 1 335 841 288 518

15 SpyroSoft 1 409 14 9 721

16 SAS Institute Polska 1 350 1 337 -1% 1 140 587 139 295

17 Cloudware Polska 70 1 332 1803% 1 103 056 104 259

18 Sage 236 432 83% 0 73 504 87 216

19 Soneta 309 407 32% 2 15 670 20 224

20 Xsolve 7 361 5057% 2 10 752 14 632

21 EIP 113 225  0 48 886 61 576

22 Asseco Poland 26 092 199 -99% 0 936 800 861 235

23 ENGAVE Services 156 0 40 886 36 019

24 Ventus Communications 120 1 18 886

25 Wheel Systems 81 1 8 387 10 291

26 Billennium 71 81 14% 0 56 557 83 585

27 Software AG Polska 65 65 0% 0 27 300 27 106

28 Thoriana 30 2 1 300

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	UTILITIES	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	energetyki

(w	tys.	zł)

Udział	
w	przychodach	 
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Oracle Polska 87 584 12 715 000 736 000

2 Transition Technologies 50 140 76 492 53% 36 137 372 215 050

3 Asseco Poland 57 755 61 327 6% 7 936 800 861 235

4 Advatech 8 970 36 000 301% 14 215 315 249 300

5 Betacom 11 536 27 055 135% 20 127 849 137 704

6 Qumak 55 543 24 214 -56% 9 424 496 258 506

7 Comp 5 220 17 250 230% 6 335 841 288 518

8 Infomex 6 000 7 000 17% 7 82 038 94 681

9 Globema 4 100 5 500 34% 18 23 915 30 300

10 Senetic Holding 1 586 3 526 122% 1 239 861 260 108

11 Cloudware Polska 70 1 605 2193% 2 103 056 104 259

12 Wheel Systems 723 1 587 120% 15 8 387 10 291

13 Britenet 1 000 1 000 0% 2 29 400 46 500

14 EIP 965 2 48 886 61 576

15 Atende 1 049 557 -47% 0 168 495 231 464

16 Atende Software 2 099 427 -80% 2 21 463 20 089

17 Enxoo 395 3 9 542 12 932

18 Innergo Systems 611 393 -36% 1 55 616 77 947

19 Soneta 296 389 31% 2 15 670 20 224

20 Sinersio Polska 240 12 2 032

21 Billennium 51 0 56 557 83 585

22 Ventus Communications 4 0 18 886

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	ENERGETYKI	W	ROKU	2017
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Technologie 
zmieniające 
biznes oczami 
największych 
firm
Technologiczne dysrupcje, Przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, internet rzeczy – wciąż 
dywagujemy, czy to jedynie modne marketingowe hasła, czy też rzeczywiste zmiany, jakie 
zachodzą w przedsiębiorstwach? Z badań KPMG wynika, że u największych światowych 
potentatów nowe technologie mają realny wpływ na to, jak funkcjonują te firmy, a ich umiejętne 
wykorzystanie jest jedną z przewag konkurencyjnych.

KPMG przygotowało raport pt. The Changing 
Landscape of Disruptive Technologies. Tech disruptors 
outpace the competition. Na potrzeby raportu prze-
prowadzono badanie, w którym wzięło udział 767 
członków zarządów spółek z branży nowoczesnych 
technologii. Były to spółki działające na najbardziej 
rozwiniętych rynkach. Wyniki tego badania pokazu-
ją, że IoT, AI oraz robotyzacja będą odgrywać istotną 
rolę w zmianach zachodzących w świecie biznesu 
w najbliższych 3 latach.

[ IOT: ODEGRA KLUCZOWĄ ROLĘ W CYFROWEJ 
TRANSFORMACJI ]
Według badania KPMG, 17% respondentów uważa, 
że to właśnie internet rzeczy jest tą topową techno-
logią, która będzie miała znaczący wpływ na trans-

Transformacja biznesu z wykorzystaniem IoT objawia 
się w wielu firmach zmianą modelu biznesowego,  
tj. przejściem ze sprzedawania produktów do 
dostarczania usług. Internet rzeczy jest zaś ściśle 
powiązany z Big Data. Dzięki gromadzonym danym 
z różnych urządzeń firmy mogą analizować więcej 
parametrów i dokonywać lepszych decyzji. Wdrażana 
obecnie idea Przemysłu 4.0 bazuje na wykorzystaniu 
internetu rzeczy do monitorowania i inteligentnego 
sterowania procesami produkcyjnymi. Nie należy się 
zatem dziwić, że ta technologia będzie odgrywała 
kluczowe znaczenie w procesie zmian w przemyśle 
w najbliższych latach.
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formację przedsiębiorstw. Oczekuje się, że do 2021 
roku wydatki na IoT przekroczą 1,1 bln USD (wg da-
nych IDC z grudnia 2017 roku). Najbardziej optymi-
stycznie do IoT podchodzą liderzy z Wlk. Brytanii 
i Japonii – odpowiednio 21% i 20% ankietowanych 
z tych państw uważa, że IoT jest najważniejszą tech-
nologią w cyfrowej transformacji biznesu. W inter-
necie rzeczy upatruje się zwiększenia zyskowności, 
redukcji kosztów i ogólnego polepszenia efektyw-
ności biznesowej. Wdrażanie IoT to jednak także 
obawy i wyzwania, przede wszystkim te związane 
z bezpieczeństwem i faktem, że wciąż są to nowe 
rozwiązania, często niedojrzałe i niekompletne. 

Transformacja biznesu z wykorzystaniem IoT objawia 
się w wielu firmach zmianą modelu biznesowego, 
przejściem ze sprzedawania produktów do dostar-
czania usług. Internet rzeczy jest zaś ściśle powiązany 
z Big Data. Dzięki gromadzonym danym z różnych 
urządzeń firmy mogą analizować więcej parametrów 
i dokonywać lepszych decyzji. „Wdrażana obecnie 
idea Przemysłu 4.0 bazuje na wykorzystaniu interne-
tu rzeczy do monitorowania i inteligentnego stero-
wania procesami produkcyjnymi, więc nie należy się 
dziwić, że ta technologia będzie odgrywała kluczowe 
znaczenie w procesie zmian w przemyśle w najbliż-
szych latach” – komentuje raport dr Jerzy Kalinowski, 
doradca zarządu KPMG w Polsce.

[ AI: WSPÓŁPRACA LUDZI Z BOTAMI ]
Sztuczna inteligencja to bardzo szerokie zagad-
nienie, coraz chętniej wykorzystywane przez fir-
my. Światowe wydatki na systemy kognitywne i AI 
w 2021 roku mają sięgać 52 mld USD. Dla 13% an-
kietowanych w raporcie KPMG to właśnie sztuczna 
inteligencja jest wiodącą technologią w zmieniają-
cym się świecie biznesu i będzie tzw. game change-
rem. Zastosowanie AI nie jest przyszłością. Przed-
siębiorstwa już teraz na różne sposoby korzystają 
z technologii połączonych ze sztuczną inteligencją.

Najlepszym tego przykładem są giganci rynku  
e-commerce – Amazon i Alibaba. Na ich platfor-
mach stosuje się zaawansowane algorytmy po-
zwalające na skuteczne rekomendacje produktów, 
dynamiczne zarządzanie cenami i inne rozwiązania 
umożliwiające skuteczniejszą sprzedaż, budowanie 
więzi z konsumentami czy lepszy serwis. „Sztuczna 
inteligencja w połączeniu z analityką danych po-
zwala na szybkie i skuteczne rozwiązywanie bardzo 
złożonych problemów, wykorzystując mechanizmy 
uczenia, które do tej pory były stosowane wyłącznie 
przez żywe organizmy” – mówi dr Jerzy Kalinowski.

[ ROBOTYKA: OBNIŻA KOSZTY  
I POKONUJE LUDZKIE OGRANICZENIA ]
Mogłoby się wydawać, że to roboty odegrają 
w najbliższej przyszłości kluczową rolę w zmianie 
biznesu, a nawet stylu życia nas wszystkich. Często 
robotyzacja postrzegana jest nie tylko jako szansa, 
ale też zagrożenie, chociażby dla miejsc pracy. Jed-

nak w raporcie KPMG robotyka za kluczową techno-
logię uznana jest jedynie przez 10% ankietowanych. 
Być może dlatego, że odpowiadały osoby z firm 
technologicznych, a nie produkcyjnych. Według 
IDC, globalne wydatki na roboty i drony w 2021 roku 
sięgną 218 mld USD. Jak słusznie zauważa dr Jerzy 
Kalinowski, roboty wspomagają pracę człowieka 
w realizacji coraz większej liczby powtarzalnych 
czynności, zapewniając oszczędności kosztowe 
przy jednoczesnej poprawie wydajności i jakości 
wykonywanej pracy.

Roboty to szansa na obniżenie kosztów, odpowie-
dzenie na problem braku rąk do pracy w niektó-
rych zawodach, czy całkowita zmiana niektórych 
biznesów. Samojezdne pojazdy mają szansę odmie-
nić transport, roboty-asystenci mogą okazać się 
niezwykle pomocni przy opiece nad starszymi czy 
chorymi. Wydaje się jednak, że jest to wizja ponad 
rok 2021 i rzeczywiście w najbliższych trzech latach 
większe nakłady finansowe będą kierowane właśnie 
w stronę IoT oraz AI – technologii, które już niemal 
masowo znajdują się na rynku.

[ BLOCKCHAIN: FIRMY ZAMIERZAJĄ CZERPAĆ 
KORZYŚCI Z TEJ TECHNOLOGII ]
Blockchain – obok kryptowalut – znalazł już liczne 
zastosowania w biznesie. Ma szansę stać się podwa-
liną dla nowych systemów bezpieczeństwa transakcji 
czy przechowywania danych, kontraktów. W raporcie 
KPMG aż 30% ankietowanych wyraziło, że prawdopo-
dobnie w dużym stopniu blockchain wpłynie w ciągu 
3 lat na ich firmę, a 20% stwierdziło, że wpłynie, choć 
nie bardzo. Natomiast 42% uznało, że technologia ta 
będzie miała neutralny wpływ na przedsiębiorstwo, 
którym zarządzają. Te zmiany przede wszystkim będą 
zachodziły właśnie w obszarze platform handlowych, 
cyberbezpieczeństwa i IoT. Firmy, które nie chcą prze-
oczyć zmiany, powinny więc uważnie przyglądać się 
rozwiązaniom opartym na blockchain wdrażanym już 
teraz u liderów i w start-upach.

[ NOWE MODELE BIZNESOWE:  
ALIBABA I FACEBOOK NISZCZĄ BIZNESY ]
Alibaba, Facebook, Aribnb, Amazon, Google to fir-
my, które według ankietowanych mają znaczący 
wpływ na zmianę modeli biznesowych w innych 
przedsiębiorstwach. Działalność tych cyfrowych 

NAKŁADY	NA	NOWE	
TECHNOLOGIE	 
W	2021	ROKU

1,1 bln
USD

218 mld 
USD

52 mld 
USD

Internet 
rzeczy

Roboty 
i drony

Sztuczna inteligencja  
i analityka kognitywna

Źródło: Raport KPMG „The 
Changing Landscape of Disruptive 
Technologies. Tech disruptors 
outpace the competition”

Dla 13% ankietowanych w raporcie KPMG to sztuczna 
inteligencja jest wiodącą technologią w zmieniającym 
się świecie biznesu i będzie tzw. game changerem. 
Wykorzystanie AI nie jest przyszłością. Przedsiębiorstwa 
już teraz na różne sposoby korzystają z technologii 
połączonych ze sztuczną inteligencją. Najlepszym tego 
przykładem są giganci rynku e-commerce – Amazon 
i Alibaba. Na ich platformach stosuje się zaawansowane 
algorytmy pozwalające na skuteczne rekomendacje 
produktów czy dynamiczne zarządzanie cenami.



172

KLIENCI BRANŻY IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

gigantów wpływa na to, jak funkcjonują inne firmy 
i jak wymuszają na nich zmianę. Firmy te wykorzy-
stują technologię cyfrową, aby zbudować swoją prze-
wagę, korzystają już dziś z zaawansowanej analizy 
danych, AI, cloud computnigu, cyfrowych płatności 
i innych zaawansowanych rozwiązań. Poza tym mają 
olbrzymi kapitał przeznaczany na rozwój i inwestycje 
w nowych obszarach. To wpływa na cały rynek, któ-
ry dokonuje zmian w podejściu do biznesu. Według 
prognoz powstałych z odpowiedzi prezesów spółek 
technologicznych, w ciągu najbliższych 3 lat najwięk-
szych zmian należy spodziewać się w mediach (18% 
odpowiedzi), transporcie i branży motoryzacyjnej 
(16%) oraz w handlu detalicznym (11%).

„Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku głównym 
czynnikiem skłaniającym konsumentów do wyboru 
oferty danego dostawcy stają się oferowane przez 
poszczególne marki tzw. doświadczenia klientów. 
Cyfrowi agregatorzy, którzy wykorzystują cyfrowe 
narzędzia, żeby lepiej zrozumieć potrzeby, prefe-
rencje i wzory zakupowe konsumentów, w naturalny 
sposób dostarczają najlepsze doświadczenia klien-
ckie. Dzięki temu systematycznie rozszerzają swoje 
bazy użytkowników i szybko zdobywają rynki, wcho-
dząc w zupełnie nowe branże, w których wcześniej 
nie działali” – twierdzi dr Jerzy Kalinowski, doradca 
zarządu KPMG w Polsce.

[ BARIERY DLA NOWYCH TECHNOLOGII ]
Blisko co piąty badany przez KPMG uznał, że obo-
wiązujące regulacje branżowe lub chroniące kon-
sumentów są głównym ograniczeniem szybszego 
rozwoju innowacji. Wśród innych barier wskazywany 
jest niedobór specjalistów (22% badanych), a tak-
że brak wypracowanych standardów dla systemów 
cyfrowych (21%). Również 22% badanych uważa, 
że ograniczone są możliwości adaptacji nowych 
rozwiązań przez człowieka, wśród barier wskazuje 
się też wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem 
czy niewystarczający kapitał przedsiębiorstw na 
inwestycje w nowe rozwiązania. Prawdziwym wy-
zwaniem najbliższych lat będzie nie tylko ochrona 
danych osobowych, lecz także sprawienie, żeby roz-
wiązania AI zachowały pełną neutralność.

[ ŚWIAT ZMIENIA SIĘ CORAZ SZYBCIEJ ]
Raport KPMG pokazuje, że współczesny biznes ma 
coraz więcej wspólnego z nowymi technologiami, 
które mają realny wpływ na funkcjonowanie przed-
siębiorstw i ich rynkowe pozycje. Zmiany w działal-
ności są nieuniknione, aby utrzymać się na rynku. 
Kluczem do sukcesu jest umiejętne wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań. Wyraźnie też widać tu-
taj wykładniczy postęp zmian technologicznych, 
obecnie rozwój ten jest znacznie szybszy niż dekadę 
temu. Globalnie możemy pochwalić się niesamowi-
tymi zdobyczami w dziedzinie sztucznej inteligencji 
i robotyki. Sukces na rynku osiągnie ten, kto umie-
jętnie te rozwiązania wykorzysta.

Paweł Okopień

Blockchain – obok kryptowalut – znalazł już liczne 
zastosowania w biznesie. Ma szansę stać się podwaliną 
dla nowych systemów bezpieczeństwa transakcji czy 
przechowywania danych, kontraktów. W raporcie KPMG 
aż 30% ankietowanych stwierdziło, że prawdopodobnie 
w dużym stopniu blockchain wpłynie w ciągu 3 lat na 
ich firmę, a 20% stwierdziło, że wpłynie, choć nie bardzo. 
Natomiast 42% uznało, że technologia ta będzie miała 
neutralny wpływ na przedsiębiorstwo, którym zarządzają. 
Te zmiany przede wszystkim będą zachodziły właśnie w 
obszarze platform handlowych, cyberbezpieczeństwa i IoT. 

Roboty to szansa na obniżenie kosztów, odpowiedzenie 
na problem braku rąk do pracy w niektórych zawodach 
czy całkowita zmiana niektórych biznesów. Samojezdne 
pojazdy mają szansę odmienić transport, roboty-asystenci 
mogą okazać się niezwykle pomocni przy opiece nad 
starszymi lub chorymi. Wydaje się jednak, że jest to wizja 
ponad rok 2021 i rzeczywiście w najbliższych trzech latach 
większe nakłady finansowe będą kierowane właśnie 
w stronę IoT oraz AI – technologii, które już niemal masowo 
znajdują się na rynku.

W	JAKICH	PROCESACH	WYKORZYSTANIE	BLOCKCHAIN	PRZYNIESIE	
NAJBARDZIEJ	REWOLUCYJNY	EFEKT?

FIRMY,	KTÓRYCH	NEGATYWNEGO	WPŁYWU	NA	SWÓJ	BIZNES	 
NAJBARDZIEJ	OBAWIAJĄ	SIĘ	PRZEDSIĘBIORCY

Źródło: Raport KPMG „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Tech disruptors 
outpace the competition”

Źródło: Raport KPMG „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. 
Tech disruptors outpace the competition”
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Cyberbezpie-
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27% 24% 22% 14%

12% 11% 10% 9% 9%



Dołącz do liderów cyfrowej transformacji. 
Czytaj na hbrp.pl/howtodoit 

W czasach dynamicznych cyfrowych przemian 

POTRZEBUJESZ  
PEWNEGO PRZEWODNIKA
Polskie firmy – niezależnie od wielkości czy branży, w której działają – 
stoją przed kluczowymi wyborami związanymi z nowymi technologiami. 
Cyfrowa transformacja nie jest już opcją – jest koniecznością. 

Dlatego w „Harvard Business Review Polska” pokazujemy najlepsze 
praktyki, sprawdzone rozwiązania ekspertów i podpowiadamy konkretne 
sposoby wygrywania w nowej technologicznej rzeczywistości. 

Partnerami projektu są:
Astor, Dell EMC, IBM, Sage, Salesforce, Sas Institute

Jak zmieni się świat, 
w którym większość  
prac będą wykonywały 
maszyny?

Czy algorytm może 
powiedzieć, czego 
naprawdę pragną 
nabywcy produktów 
luksusowych?

 Dlaczego największe 
zagrożenie 
cyberterrorystyczne 
kryje się wewnątrz 
Twojej firmy?

To tylko wybrane z pytań, na które udzielamy odpowiedzi. 

think tank
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	bankowego 

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	ze	
sprzedaży	produktów	 

i	usług	IT	(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 Luxoft Poland 289 855 391 762 35% 100 289 955 391 824

2 Asseco Poland 302 085 275 274 -9% 32 936 800 861 235

3 Comarch 163 811 186 284 14% 25 743 053 748 315

4 Diebold Nixdorf 173 600 151 961 -12% 201 96 171 75 744

5 Oracle Polska 92 950 117 760 27% 16 715 000 736 000

6 SAS Institute Polska 70 293 69 648 -1% 50 140 587 139 295

7 Sii 48 322 69 274 43% 14 390 313 512 461

8 Advatech 84 950 61 000 -28% 24 215 315 249 300

9 Asseco Data Systems 41 970 57 606 37% 16 259 322 357 542

10 Comp 45 572 41 617 -9% 14 335 841 288 518

11 Cloudware Polska 35 472 38 131 7% 37 103 056 104 259

12 ATM 31 692 31 219 -1% 54 55 098 58 084

13 PKO BP Finat 17 692 23 427 32% 100 17 692 23 427

14 Qumak 45 234 22 648 -50% 9 424 496 258 506

15 Betacom 27 051 20 456 -24% 15 127 849 137 704

16 Britenet 12 000 12 000 0% 26 29 400 46 500

17 Unit4 Polska 16 200 11 600 -28% 10 101 186 116 706

18 Heuthes 10 012 8 962 -10% 91 10 888 9 824

19 Infomex 7 000 8 000 14% 8 82 038 94 681

20 EIP 2 669 7 690 188% 12 48 886 61 576

21 Risco Software 5 900 7 400 25% 100 5 900 7 400

22 Atende 8 396 6 705 -20% 3 168 495 231 464

23 e-point 4 457 4 928 11% 13 33 831 37 760

24 Billennium 4 142 4 752 15% 6 56 557 83 585

25 K3System 3 500 4 500 29% 28 13 500 16 000

26 Passus 2 410 3 580 49% 13 17 091 26 918

27 Transition Technologies 2 437 3 316 36% 2 137 372 215 050

28 Innergo Systems 249 2 673 973% 3 55 616 77 947

29 Software AG Polska 3 905 2 431 -38% 9 27 300 27 106

30 Wheel Systems 4 801 2 383 -50% 23 8 387 10 291

31 BizTech Konsulting 1 572 2 193 40% 17 11 430 13 283

32 SNP Poland (d. BCC) 1 458 1 028 -29% 1 95 428 101 000

33 Vecto 500 800 60% 8 5 700 10 000

34 Soneta 452 595 32% 3 15 670 20 224

35 Ventus Communications 566 3 18 886

36 Globema 400 1 23 915 30 300

37 ASKA 200 190 -5% 11 1 800 1 795

38 ENGAVE Services 6 148 133 -98% 0 40 886 36 019

39 Xsolve 50 130 160% 1 10 752 14 632

40 Enxoo 124 1 9 542 12 932

41 Syndatis 115 3 2 747 3 366

42 Atende Software 38 69 82% 0 21 463 20 089

43 BMS Creative 36 18 -50% 1 1 291 1 356

FIRMY	IT	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	BANKOWEGO	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	finansowego 

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	 
ze	sprzedaży	produktów	 

i	usług	IT	(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	produktów	 
i	usług	IT	(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2017	r. 2016	r. 2017	r.

1 ATENA Usługi  
Informatyczne i Finansowe 112 084 121 943 9% 100 112 084 121 943

2 S.E.R. Solutions Polska 72 514 78 673 8% 28 258 980 280 979

3 Oracle Polska 50 050 58 880 18% 8 715 000 736 000

4 Sii 46 248 43 612 -6% 9 390 313 512 461

5 Asseco Poland 46 207 25 545 -45% 3 936 800 861 235

6
Zakład Elektronicznej  
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

24 874 24 129 -3% 97 25 543 24 867

7 SAS Institute Polska 21 313 21 117 -1% 15 140 587 139 295

8 Future Processing 16 082 19 815 23% 20 80 471 98 236

9 Advatech 21 950 16 000 -27% 6 215 315 249 300

10 Atende 15 156 14 067 -7% 6 168 495 231 464

11 Unit4 Polska 10 100 10 500 4% 9 101 186 116 706

12 Qumak 20 433 9 325 -54% 4 424 496 258 506

13 Infomex 7 000 8 000 14% 8 82 038 94 681

14 Software AG Polska 1 193 7 047 491% 26 27 300 27 106

15 Britenet 4 500 6 500 44% 14 29 400 46 500

16 Betacom 8 481 6 135 -28% 4 127 849 137 704

17 e-point 8 324 5 996 -28% 16 33 831 37 760

18 Senetic Holding 4 766 5 853 23% 2 239 861 260 108

19 Comp 6 562 4 430 -32% 2 335 841 288 518

20 Sente Systemy Informatyczne 2 917 3 504 20% 27 10 902 13 054

21 Cloudware Polska 6 419 3 433 -47% 3 103 056 104 259

22 EIP 365 3 237 787% 5 48 886 61 576

23 BizTech Konsulting 1 898 2 268 19% 17 11 430 13 283

24 Asseco Data Systems 4 450 2 191 -51% 1 259 322 357 542

25 SNP Poland (d. BCC) 3 246 2 160 -33% 2 95 428 101 000

26 Innergo Systems 728 2 080 186% 3 55 616 77 947

27 K3System 2 000 2 000 0% 13 13 500 16 000

28 Soneta 1 411 1 857 32% 9 15 670 20 224

29 Sage 987 1 361 38% 2 73 504 87 216

30 Vecto 470 1 300 177% 13 5 700 10 000

31 Transition Technologies 1 124 1 137 372 215 050
32 Ventus Communications 1 058 6 18 886

33 Xsolve 319 1 031 223% 7 10 752 14 632

34 Syndatis 891 26 2 747 3 366
35 Globema 700 2 23 915 30 300

36 Billennium 1 124 647 -42% 1 56 557 83 585

37 Thoriana 170 13 1 300

38 Wheel Systems 616 160 -74% 2 8 387 10 291

39 ASKA 140 160 14% 9 1 800 1 795

40 Luxoft Poland 62 0 289 955 391 824

41 BMS Creative 58 50 -14% 4 1 291 1 356

42 SpyroSoft 6 0 9 721
43 Enxoo 4 0 9 542 12 932

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	FINANSOWEGO	W	ROKU	2017
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Docenić 
potencjał

rozwiązań
informatycznych
Firmy ubezpieczeniowe już wiedzą, że bez kompleksowych i nowoczesnych technologii ich 
biznes stanie w miejscu. Czując na plecach oddech konkurencji w postaci niewielkich  
start-upów i zderzając się z oczekiwaniami nowej generacji klientów – mobilnych, 
nastawionych na prostą obsługę online – muszą sięgnąć po kompleksowe i innowacyjne 
rozwiązania IT. Taki stan rzeczy można było przewidzieć tylko dzięki wieloletniej obecności 
na tym rynku. Atena od ponad 20 lat buduje go razem ze swoimi klientami, wdrażając 
przełomowe projekty, które wyznaczają nowe trendy w obszarze sprzedaży i obsługi 
posprzedażowej ubezpieczeń, a także w obszarze współpracy z pośrednikami. Teraz – jako 
część globalnej Grupy Finansowej Ergo – rozpoczyna drogę w kierunku zupełnie nowych 
możliwości. 

Przez długi czas branży ubezpieczeniowej w Polsce 
udawało się pozostawać na pozycji statecznego 
sektora hołdującego tradycyjnym metodom dzia-
łania. Ubezpieczyciele – z nielicznymi wyjątkami 
– nie doceniali potencjału IT jako integralnego na-
pędu wspierającego działalność ubezpieczeniową. 
Tymczasem w ciągu ostatnich kilku lat sporo się 
zmieniło. Z jednej strony, bez żadnych komplek-
sów weszły na rynek start-upy, w całości oparte 
na rozwiązaniach IT, zapowiadając ofertę prostych 
produktów ubezpieczeniowych. Z drugiej – pojawili 
się nowi klienci: pokolenie, które oczekuje prosto-

KOMENTARZ EKSPERCKI 

ty i dostępności online. Jednocześnie wiarygod-
ne źródła zaczęły przynosić coraz to ciekawsze 
wieści o wymiernych korzyściach możliwych do 
osiągnięcia dzięki projektom IT. Forbes podaje, 
że oszczędności uzyskane w wyniku modernizacji 
i automatyzacji procesów sięgają nawet 65%. 

ROZWÓJ DZIĘKI PRACY Z NAJLEPSZYMI
Systemy wspierające likwidację szkód, rozwiąza-
nia prowizyjne dla sieci sprzedaży, systemy obsłu-
gowe w ubezpieczeniach grupowych – to tematy 
obecnie najbardziej interesujące ubezpieczycieli. 
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Atena już od ponad 20 lat jest w czołówce do-
stawców IT dla ubezpieczeń w Polsce. W naszym 
portfolio mamy rozwiązania IT odpowiadające 
potrzebom każdego obszaru biznesowego w to-
warzystwie ubezpieczeniowym, w tym najbardziej 
innowacyjną platformę technologiczną SPACE 
i pakiet zaawansowanych usług IT dla rynku 
ubezpieczeniowego. Mamy na koncie zakończo-
ne sukcesami wdrożenia dla ERGO Hestii, a także 
innych firm ubezpieczeniowych.

Bez wątpienia najwięcej osiągnęliśmy we współ-
pracy z kluczowym klientem, sopocką grupą to-
warzystw ubezpieczeń ERGO Hestia, wielokrot-
nie uznawaną za najbardziej innowacyjną na 
polskim rynku. Spotkały się tu gotowość klienta 
na najbardziej śmiałe rozwiązania i otwartość 
dostawcy, który był w stanie wnikliwie podejść 
do potrzeb biznesowych. Zespół Ateny, złożo-
ny z informatyków oraz specjalistów w dziedzi-
nie ubezpieczeń, niejednokrotnie stawał przed 
wyzwaniami wynikającymi z wizji klienta. Był to 
unikatowy model współpracy. W rezultacie po-
wstały rozwiązania wybiegające znacznie w przy-
szłość, modelujące na nowo procesy sprzeda-
ży i ścieżki obsługi klienta. Nasze rozwiązania 
uwzględniają wszystkie potrzeby współczesnych 
klientów: są mobilne, wydajne, wykorzystują wie-
dzę z dziedziny User Experience (UX). Platforma  
SPACE i rozwiązanie dla pośredników Jupiter zo-
stały ostatnio wyróżnione w konkursie Gazety 
Bankowej.

Nasze produkty adresujemy do firm ubezpiecze-
niowych, które dostrzegają strategiczne znacze-
nie budowania relacji z klientem poprzez ciągłą 
pracę nad jakością usług. Przy czym chodzi tu 
o patrzenie nie tylko na etap sprzedaży, ale prze-
de wszystkim na likwidację szkód. To ona ma klu-
czowe znaczenie i może zdecydować o lojalności 
klienta bądź o jej braku. Systemy IT muszą więc 
wspierać zarówno pracę pośredników, jak również 
wszystkich obszarów zaangażowanych w cykl ży-
cia polisy. Z punktu widzenia dostawcy IT mówimy 
tu o rozległych, złożonych projektach. Wdrożenie 
pojedynczego rozwiązania może przynieść krót-
kotrwały efekt, ale nie zastąpi kompleksowego 
wspomagania wszystkich obszarów biznesu.

GLOBALNY WYMIAR
Rynek dostawców IT w Polsce ciągle jest moc-
no rozproszony. Obok siebie funkcjonuje ponad  
60 firm, wśród których oprócz mniejszych, lokal-
nych graczy są firmy średnie, a także te działają-
ce globalnie. Wybór partnera technologicznego 
może być podyktowany argumentami ściśle eko-
nomicznymi, może wynikać też z konieczności 
standaryzacji zgodnej z zaleceniami central firm 
ubezpieczeniowych. Dobrze jest, gdy wynika 
z kompetencji dostawcy i jego umiejętności zro-
zumienia potrzeb biznesowych klienta.

Justyna Wajs, prezes zarządu  
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA
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Nasze produkty 
adresujemy do firm 
ubezpieczeniowych, 
które dostrzegają 
strategiczne znacze-
nie budowania relacji 
z klientem poprzez 
ciągłą pracę nad 
jakością usług.  
Przy czym chodzi tu 
o patrzenie nie tylko 
na etap sprzedaży, 
ale przede wszystkim 
na likwidację szkód. 
To ona ma kluczowe 
znaczenie i może zde-
cydować o lojalności 
klienta bądź o jej bra-
ku. Systemy IT muszą 
więc wspierać zarów-
no pracę pośredników, 
jak również wszyst-
kich obszarów zaan-
gażowanych w cykl 
życia polisy.

Atena nie zwalnia kroku. Przeciwnie, aby utrzy-
mać poziom rozwoju technologicznego, w maju 
tego roku dołączyliśmy do Grupy ERGO. Ta wio-
dąca na europejskim rynku grupa ubezpiecze-
niowa jest częścią rodziny kapitałowej jedne-
go z największych reasekuratorów na świecie  
– Munich Re. Doceniła ona nasz potencjał 
i projekty już zrealizowane dla ERGO Hestii. 
Teraz, w ramach zespołu IT ERGO, Atena przy-
gotowuje się do działania w Europie i na ryn-
kach międzynarodowych. A to, oprócz tego, że 
wzmocni nas na pozycji firmy, która przyspiesza 
cyfrową transformację branży ubezpieczeniowej  
w Polsce, pozwoli również na eksport naszych 
rozwiązań na rynki zagraniczne.
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Rośnie znaczenie danych w firmach. Służą już one jednak nie tylko do raportowania 
i monitorowania. Stały się impulsem do podejmowania decyzji menedżerskich, np. przy 
ustalaniu, jakie zadania można – i warto – zautomatyzować, aby poprawić efektywność 
w organizacji. Co powinny zrobić przedsiębiorstwa, które w większym stopniu chcą być 
napędzane przez dane?

W roku 2016 firma Spireon, oferująca oprogra-
mowanie monitorujące GPS dla przedsiębiorstw 
transportowych, oferowała klientom tylko pro-
ste raporty. Obecnie znacznie rozszerzyła usługi, 
a także zatrudnia zespół specjalistów ds. danych 
i inżynierów, którzy zaprojektowali branżowy system 
Birst BI (Business Intelligence). Teraz klienci Spireon 
mogą nie tylko sprawdzać konwencjonalne wykresy 
dotyczące ruchów pojazdów, ale też potrafią lepiej 
zrozumieć wykorzystanie własnych flot samocho-
dowych, oceniać ich efektywność w poszczegól-
nych lokalizacjach i tworzyć wiarygodne estymacje 
kosztów. 

Spireon stała się tym samym firmą napędzaną da-
nymi (data-driven). Dzięki temu umocniła pozycję 
na rynku i stała się jednym z jego liderów. „Dwa lata 
temu nikt nie powiedziałby, że będziemy firmą data-

-driven. Mieliśmy tylko proste raporty z wykresami” 
– mówi Ben Tran, starszy Product Manager w Spireon. 
„Dziś oferujemy zaawansowane branżowe analizy 
porównawcze, a także analizy predykcyjne. Dane 
stały się naszą przewagą konkurencyjną” – dodaje. 
Jakie kroki podjąć, aby rozwinąć firmę w podobny 
sposób?

[ OPARCIE DZIAŁANIA NA DANYCH  
WYMUSZA ZMIANY W KULTURZE ]
Dane zawsze były w centrum uwagi takich firm, jak 
Google, Facebook, Amazon czy Uber. Wynika to 
z przyjętych przez nie strategii. Przedsiębiorstwa, 
które chcą nadać danym wyższy priorytet i częś-
ciej je wykorzystywać w codziennej pracy, powinny 
wprowadzić stosowne zmiany w kulturze organiza-
cyjnej. „Firmy nie tylko muszą opierać się na danych. 
Muszą jednocześnie premiować kulturę ciekawości, 

razy większą szansę na 
pozyskiwanie nowych 
klientów i 6-krotnie 
większą na ich późniejsze 
zachowanie mają 
firmy data-driven wg 
McKinsey Global Institute. 
Z tego powodu notują też 
19-krotnie lepszy wynik 
finansowy.

23

Firmy napędzane 

z dużą przewagą 
konkurencyjną

danymi
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kreatywności, eksperymentowania i współpracy”  
– twierdzi Ron Heinz, założyciel i dyrektor zarządza-
jący funduszu venture capital Signal Peak Ventures 
inwestującego w innowacyjne start-upy technolo-
giczne. „Organizacja może mieć mnóstwo danych, 
ale jeśli jej pracownicy nie będą ciekawi ich wpływu 
na działania biznesowe, nie przełoży się to na żadną 
wartość” – dodaje. 

Przykładowo, Sindeo – firma, która działa na ryn-
ku kredytów hipotecznych – wyświetla ważne dane 
rynkowe na telewizorach rozmieszczonych w całym 
biurze. Zachęca także pracowników, aby zadawali 
menedżerom i dyrektorom pytania związane z wyko-
rzystywanymi informacjami. Po wprowadzeniu takiej 
praktyki Sindeo otrzymuje w tygodniu co najmniej dwa 
pytania dotyczące przetwarzania danych. Na tym eta-
pie warto wspomnieć, że ważne jest zaangażowanie 
kadry kierowniczej i zarządzającej. Prezes i dyrektorzy 
powinni dawać innym przykład, pokazując, jak wyko-
rzystywać dane i podejmować oparte na nich decyzje, 
a także prowadzić spotkania wewnętrzne z zakresu 
krytycznego myślenia i eksperymentowania. Takie 
aktywności często inspirują personel, sprawiając, że 
ludzie łatwiej przekonują się do nowych sposobów 
pracy. Stowarzyszenie handlowe CompTIA informuje, 
że wdrożyło u siebie podobne praktyki. „Nasz dyrek-
tor generalny jest byłym ekonomistą i potrafi szybko 
rozróżnić istotne informacje od tych, które są ciekawe, 
ale nie mają większego wpływu na to, co dzieje się 
w organizacji. Wiele razy demonstrował w zespole, 
jak pracować z danymi” – komentuje Tim Herbert, 
wiceprezes ds. badań i marketingu w CompTIA. 

Kwiecień	2017	r. 2011	r. 2006	r.

Apple	(741	mld	USD) Exxon Mobil (406 mld USD) Exxon Mobil (447 mld USD)

Alphabet	(585	mld	USD) Apple	(376	mld	USD) General Electric (384 mld USD)

Microsoft	(505	mld	USD) PetroChina (277 mld USD) Microsoft	(294	mld	USD)

Amazon	(432	mld	USD) Royal Dutch Shell (237 mld USD) Citigroup (274 mld USD)

Facebook	(408	mld	USD) ICBC (228 mld USD) Gazprom (271 mld USD)

Berkshire Hathaway (404 mld USD) Microsoft	(218	mld	USD) ICBC (255 mld USD)

Exxon Mobil (344 mld USD) IBM	(217	mld	USD) Toyota (241 mld USD)

Johnson & Johnson (330 mld USD) Chevron (212 mld USD) Bank of America (240 mld USD)

JPMorgan Chase (303 mld USD) Walmart (205 mld USD) Royal Dutch Shell (226 mld USD)

Alibaba Group (278 mld USD) China	Mobile	(196	mld	USD) BP (219 mld USD)

FIRMY	DATA-DRIVEN	MAJĄ	WYŻSZĄ	KAPITALIZACJĘ*
Firmy, które wprowadziły odpowiednie zmiany i są napędzane przez dane, osiągnęły w ostatnich latach najlepsze wyceny rynkowe.  
Poniżej pokazujemy listę 10. firm najwyżej wycenianych na świecie w poszczególnych latach, opracowaną przez S&P Capital.

JAK	WAŻNE	SĄ	DANE	DLA	FIRM?

Kategoria Ważne	
(obecnie) Ważne	

Informacje są wysoko cenione  
przy podejmowaniu decyzji 48% 19%

Informacje są traktowane jako  
część aktywów firmy 46% 15%

Używamy informacji, aby zidentyfikować  
nowe szanse biznesowe 34% 20%

Polegamy na informacjach, aby rozpoznać  
przyszłe trendy i zachowania klientów 34% 23%

Bezpośredni personel pracujący nad projektem 
wykorzystuje dane przy podejmowaniu decyzji 31% 19%

Dane przekładają się  
na generowanie przychodów 24% 13%

Menedżerowie stosują dane  
przy podejmowaniu decyzji 24% 25%

Kadra zarządzająca wykorzystuje  
dane przy podejmowaniu decyzji 22% 25%

Źródło: Business Application Research Center, ankieta zrealizowana w Europie wśród 728 
firm (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź lub wstrzymać się od odpowiedzi)

* - firmy data-driven przedstawione są kolorem
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[ DANE WPISANE W DNA ORGANIZACJI ]
Firmom, które działają w duchu Agile, łatwiej bę-
dzie czerpać korzyści wynikające z pracy z danymi, 
ponieważ w ich strategii jest ciągła chęć dostoso-
wywania się do dynamicznego rynku, aby zachować 
konkurencyjność. Nie trzeba jednak od razu wpro-
wadzać tej metodyki, niemniej każda instytucja, 
która chce polegać na danych, powinna włączyć 
je do podstawowej strategii rozwoju i sprawić, żeby 
stały się częścią organizacyjnego DNA. 

Równie ważne w przygotowaniu firmy do bycia da-
ta-driven jest połączenie celów biznesowych z za-
daniami obejmującymi dane. Na przykład ocena 
współczynnika konwersji w e-sklepie czy retencji 
użytkowników w aplikacji mobilnej to działania, któ-
re stosują dane i pozwalają poprawiać wewnętrzne Grzegorz Kubera

1.	Rozpoczynanie	całej	wyprawy
Uruchomienie aktywności, które będą wykorzystywać dane do 
wypracowywania namacalnych sukcesów w krótkim czasie, np.:

 optymalizacje zasobów,
 redukowanie kosztów,
 optymalizacje w zarządzaniu budżetem.

Działania te mają na celu zarówno zdobycie przekonujących dowodów na 
to, że koncepcja data-driven przynosi rezultaty, jak i wiedzy pozwalającej na 
dalsze zmiany. 

2.	Mapa	wdrożeń	dla	całej	transformacji
Tworzenie strategii i planu wdrażania kolejnych zmian, aby stać się firmą 
data-driven:

 przyjęte modele działania,
 polityka zarządzania danymi,
 organizacja działań analitycznych,
 stworzenie infrastruktury dla danych.

Na tym etapie trzeba też komunikować w firmie nową wizję rozwoju. 

3.	Uporządkowana	struktura
Nowa kultura organizacyjna, pozwalająca zachować wysoką wydajność 
pracy w dobie pełnego wykorzystywania danych:

 podejście „fail fast”, czyli szybkie testy i wyciąganie wniosków  
– szczególnie z porażek,

 projektowanie rozwiązań w duchu Agile,
 procesy zarządzania lean w całej organizacji,
 podejmowanie decyzji opartych na danych,
 włączanie danych w codzienne procesy,
 jasne przedstawianie zmian w zarządzaniu firmą.

TRZY KROKI DO STANIA SIĘ FIRMĄ NAPĘDZANĄ PRZEZ DANE

Źródło: Boston Consulting Group

procesy, przekładające się na cele końcowe. Warto 
stworzyć wskaźniki KPI, które będą w znacznym 
stopniu uwzględniać wykorzystanie danych. 

Dojrzałe firmy, które od lat stosują podejście data-
-driven, zachęcają też pracowników do współpracy 
i wychodzenia z inicjatywą. Personel dzieli się infor-
macjami ze współpracownikami, a zespoły wspól-
nie identyfikują, a następnie rozwiązują konkretne 
problemy. Często wymagają one zaangażowania 
specjalistów z różnych działów. Przykładowo dział 
marketingu – aby zyskać wgląd w dane behawioral-
ne – może rozważyć przetestowanie nowych kana-
łów dotarcia do klienta, włącznie z wykorzystaniem 
do tego innych urządzeń. Z kolei dział IT wdroży do 
oferowanych produktów nowe narzędzia zbierające 
opinie zwrotne klientów, tak aby organizacja zyska-
ła bogatszy dostęp do danych i mogła w przyszłości 
opracowywać lepszej jakości rozwiązania.

Dane powinny być zakorzenione w zadaniach po-
zwalających osiągać cele biznesowe – od działu 
sprzedaży i marketingu, po zarządzanie projektami 
i IT. Jednocześnie dział finansowy może współpraco-
wać z pozostałymi, a także odpowiednio premiować 
projekty napędzane przez dane. Pracownicy, którzy 
wyjdą z inicjatywą i wskażą nowe narzędzia oraz 
możliwości czerpania wiedzy z danych, powinni być 
adekwatnie wynagradzani. 

Nie zapominajmy o podejściu data-driven w rekru-
tacji. Przy zatrudnianiu nowych pracowników zwra-
cajmy uwagę, czy kandydaci czują się komfortowo 
z tym, że nie znają odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia. Osoby, które lubią korzystać z danych i czerpać 
z nich wiedzę, zazwyczaj są otwarte na fakt, że nie 
wiedzą wszystkiego. Są chętne do nauki, będąc ot-
wartymi na nowe informacje i źródła wiedzy. Tacy 
ludzie zdecydowanie pasują do kultury data-driven.

[ TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE  
PRACĘ Z DANYMI ] 
Firma konsultingowa StrategyWise – specjalizująca 
się w obszarze Data Science i Big Data – radzi, aby 
przedsiębiorstwa nauczyły się korzystać z narzędzi 
technologicznych sprzyjających pracy z danymi. „Są 
to m.in. narzędzia wykorzystujące Machine Lear-
ning lub do automatyzacji codziennego przepływu 
zadań, które do tej pory były wykonywane ręcznie” 
– podpowiada Joshua Jones, analityk StrategyWise. 
Tłumaczy przy tym, że rozwiązania Machine Lear-
ning są w stanie analizować duże zestawy danych, 
aby kolejno wskazywać rekomendacje dotyczące 
optymalizacji pracy. Może to pomóc w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej. 
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	do	sektora 
transportu,	logistyki	i	spedycji

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	 
ze	sprzedaży	produktów	

i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 PKP Informatyka 77 099 75 037 -3% 100 77 099 75 037

2 Sii 43 880 55 601 27% 11 390 313 512 461

3 EIP 23 665 18 930 -20% 31 48 886 61 576

4 Future Processing 14 456 18 358 27% 19 80 471 98 236

5 Oracle Polska 14 300 14 720 3% 2 715 000 736 000

6 Comp 6 280 13 355 113% 5 335 841 288 518

7 Betacom 2 210 12 180 451% 9 127 849 137 704

8 Unit4 Polska 4 000 4 600 15% 4 101 186 116 706

9 Qumak 18 285 4 521 -75% 2 424 496 258 506

10 Sage 3 342 4 260 27% 5 73 504 87 216

11 SNP Poland (d. BCC) 6 790 3 887 -43% 4 95 428 101 000

12 ENGAVE Services 3 003 8 40 886 36 019

13 Infomex 3 000 3 000 0% 3 82 038 94 681

14 Jantar 2 300 2 000 -13% 9 23 000 23 300

15 Billennium 1 382 1 923 39% 2 56 557 83 585

16 Senetic Holding 2 091 1 594 -24% 1 239 861 260 108

17 Atende 5 598 1 440 -74% 1 168 495 231 464

18 SAS Institute Polska 1 251 1 240 -1% 1 140 587 139 295

19 Ventus Communications 1 123 6 18 886

20 Soneta 773 1 017 32% 5 15 670 20 224

21 Innergo Systems 260 483 86% 1 55 616 77 947

22 iPCC 350 401 15% 5 7 006 7 321

23 Wheel Systems 52 342 558% 3 8 387 10 291

24 Merinosoft 247 5 4 931

25 ASKA 240 220 -8% 12 1 800 1 795

26 Sinersio Polska 79 4 2 032

27 SpyroSoft 66 1 9 721

28
Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej  
w Katowicach

59 64 8% 0 25 543 24 867

29 Cloudware Polska 410 31 -92% 0 103 056 104 259

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	TRANSPORTU,	LOGISTYKI	I	SPEDYCJI	W	ROKU	2017
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Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	telekomunikacja

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Comarch 276 620 258 201 -7% 35 743 053 748 315

2 Asseco Poland 99 068 91 866 -7% 11 936 800 861 235

3 Advatech 77 700 84 000 8% 34 215 315 249 300

4 Atende 73 088 83 785 15% 36 168 495 231 464

5 Oracle Polska 78 650 73 600 -6% 10 715 000 736 000

6 Qumak 86 608 61 247 -29% 24 424 496 258 506

7 ATM 48 859 45 528 -7% 78 55 098 58 084

8 Cloudware Polska 27 597 33 578 22% 32 103 056 104 259

9 SAS Institute Polska 27 471 27 218 -1% 20 140 587 139 295

10 Comp 33 061 24 415 -26% 8 335 841 288 518

11 3S Data Center 18 752 20 178 8% 97 15 800 20 700

12 Transition Technologies 14 236 7 137 372 215 050

13 Globema 14 500 13 200 -9% 44 23 915 30 300

14 Sii 13 452 12 148 -10% 2 390 313 512 461

15 Asseco Data Systems 7 986 7 590 -5% 2 259 322 357 542

16 Passus 4 221 7 133 69% 26 17 091 26 918

17 Senetic Holding 7 030 5 518 -22% 2 239 861 260 108

18 Infomex 5 000 5 000 0% 5 82 038 94 681

19 Enxoo 3 653 4 669 28% 36 9 542 12 932

20 Betacom 4 263 3 591 -16% 3 127 849 137 704

21 Billennium 2 865 2 561 -11% 3 56 557 83 585

22 Software AG Polska 1 870 2 140 14% 8 27 300 27 106

23 Atende Software 2 639 1 702 -36% 8 21 463 20 089

24 S-net 1 021 1 035 1% 61 1 198 1 695

25 EIP 456 968 112% 2 48 886 61 576

26 Innergo Systems 3 430 864 -75% 1 55 616 77 947

27 Wheel Systems 643 550 -14% 5 8 387 10 291

28 Soneta 404 532 32% 3 15 670 20 224

29 SNP Poland (d. BCC) 170 276 62% 0 95 428 101 000

30 Eptimo 93 242 160% 0 143 455 123 410

31 ENGAVE Services 1 014 197 -81% 1 40 886 36 019

32 Sage 123 150 22% 0 73 504 87 216

33 Vecto 100 150 50% 2 5 700 10 000

34 Britenet 100 0 29 400 46 500

35 BizTech Konsulting 58 0 11 430 13 283

36 Ventus Communications 2 0 18 886

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	TELEKOMUNIKACYJNEGO	W	ROKU	2017



183

KLIENCI BRANŻY IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	media

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	

produktów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Oracle Polska 21 450 22 080 3% 3 715 000 736 000

2 Sii 14 797 19 566 32% 4 390 313 512 461

3 Atende Software 14 510 14 087 -3% 70 21 463 20 089

4 Advatech 3 800 10 000 163% 4 215 315 249 300

5 ATM 10 564 9 106 -14% 16 55 098 58 084

6 Infomex 6 000 7 000 17% 7 82 038 94 681

7 Atende 3 302 6 016 82% 3 168 495 231 464

8 Future Processing 7 072 4 757 -33% 5 80 471 98 236

9 Betacom 4 978 4 362 -12% 3 127 849 137 704

10 Cloudware Polska 3 550 4 281 21% 4 103 056 104 259

11 Billennium 1 538 3 903 154% 5 56 557 83 585

12 Comp 535 1 895 254% 1 335 841 288 518

13 Unit4 Polska 1 500 1 101 186 116 706

14 Enxoo 114 778 582% 6 9 542 12 932

15 EIP 122 613 402% 1 48 886 61 576

16 BizTech Konsulting 607 591 -3% 4 11 430 13 283

17 Sage 426 540 27% 1 73 504 87 216

18 SNP Poland (d. BCC) 621 539 -13% 1 95 428 101 000

19 Ventus Communications 459 2 18 886

20 Vecto 200 400 100% 4 5 700 10 000

21 Soneta 301 397 32% 2 15 670 20 224

22 Innergo Systems 87 254 192% 0 55 616 77 947

23 Wheel Systems 136 218 60% 2 8 387 10 291

24 Software AG Polska 312 177 -43% 1 27 300 27 106

25 SAS Institute Polska 153 0 140 587 139 295

26 Sinersio Polska 120 6 2 032

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	MEDIÓW	W	ROKU	2017
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KLIENCI BRANŻY IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	sektora	handlowego	 

(w	tys.	zł)
Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	produk-
tów	i	usług	IT	(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.
1 Comarch 183 314 174 321 -5% 23 743 053 748 315
2 Senetic Holding 131 557 161 598 23% 62 239 861 260 108
3 Comp 125 524 132 008 5% 46 335 841 288 518
4 Billennium 35 940 57 361 60% 69 56 557 83 585
5 LSI Software 33 084 47 568 44% 190 20 738 25 011
6 ATM 33 013 39 024 18% 67 55 098 58 084
7 Sii 19 964 34 838 75% 7 390 313 512 461
8 S.E.R. Solutions Polska 28 487 30 908 8% 11 258 980 280 979
9 3S Data Center 20 402 28 479 40% 138 15 800 20 700

10 SNP Poland (d. BCC) 15 806 28 370 79% 28 95 428 101 000
11 e-point 21 050 26 836 27% 71 33 831 37 760
12 InsERT 21 422 26 100 22% 76 28 047 34 225
13 Unit4 Polska 23 000 26 000 13% 22 101 186 116 706
14 Oracle Polska 21 450 22 080 3% 3 715 000 736 000
15 Sage 17 489 18 812 8% 22 73 504 87 216
16 11 bit studios 26 654 18 618 -30% 97 26 151 19 151
17 Infomex 16 000 18 000 13% 19 82 038 94 681
18 Sagra Technology 15 017 16 365 9% 100 16 365
19 Innergo Systems 7 109 15 637 120% 20 55 616 77 947
20 Jantar 11 500 11 800 3% 51 23 000 23 300
21 Xsolve 3 212 11 266 251% 77 10 752 14 632
22 Qumak 45 927 8 324 -82% 3 424 496 258 506

23 Sente Systemy  
Informatyczne 6 457 8 320 29% 64 10 902 13 054

24 Simple 9 313 8 158 -12% 18 34 226 44 711
25 Atende 3 967 6 012 52% 3 168 495 231 464
26 Betacom 8 319 5 960 -28% 4 127 849 137 704
27 ENGAVE Services 5 591 16 40 886 36 019
28 EIP 5 759 5 465 -5% 9 48 886 61 576
29 Insoft 4 826 5 174 7% 100 4 826 5 174
30 Soneta 3 767 4 958 32% 25 15 670 20 224
31 SAS Institute Polska 3 726 3 691 -1% 3 140 587 139 295
32 S-net 2 747 3 313 21% 195 1 198 1 695
33 Atende Software 1 363 3 264 139% 16 21 463 20 089
34 Passus 1 760 3 257 85% 12 17 091 26 918
35 Merinosoft 2 515 51 4 931
36 Britenet 2 000 2 500 25% 5 29 400 46 500
37 K3System 2 000 2 500 25% 16 13 500 16 000
38 Advatech 2 500 1 215 315 249 300
39 Vecto 1 000 2 000 100% 20 5 700 10 000
40 Cloudware Polska 1 962 1 280 -35% 1 103 056 104 259
41 BizTech Konsulting 661 1 097 66% 8 11 430 13 283
42 Heuthes 876 862 -2% 9 10 888 9 824
43 Sinersio Polska 752 37 2 032
44 Enxoo 1 592 694 -56% 5 9 542 12 932
45 iPCC 706 650 -8% 9 7 006 7 321
46 Globema 500 2 23 915 30 300
47 BMS Creative 344 405 18% 30 1 291 1 356
48 Future Processing 155 294 90% 0 80 471 98 236
49 Syndatis 266 8 2 747 3 366
50 ASKA 200 220 10% 12 1 800 1 795
51 Wheel Systems 146 1 8 387 10 291
52 Eptimo 554 114 -79% 0 143 455 123 410
53 Software AG Polska 217 41 -81% 0 27 300 27 106
54 Ventus Communications 28 0 18 886

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	HANDLOWEGO	W	ROKU	2017
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KLIENCI BRANŻY IT

Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	 
do	innych	sektorów	 

(np.	rolnictwo,	budownictwo)
(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	produk-

tów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)

2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.
1 Asseco Data Systems 69 800 88 114 26% 25 259 322 357 542
2 S.E.R. Solutions Polska 49 206 53 386 8% 19 258 980 280 979
3 Sage 36 179 43 034 19% 49 73 504 87 216
4 3S Data Center 18 526 20 722 12% 100 15 800 20 700
5 Future Processing 14 743 15 80 471 98 236
6 Senetic Holding 10 642 12 007 13% 5 239 861 260 108
7 Simple 6 448 10 549 64% 24 34 226 44 711
8 Innergo Systems 4 794 6 55 616 77 947
9 COIG 4 418 4 747 7% 5 80 518 94 405

10 SpyroSoft 3 803 39 9 721
11 Atende 5 019 3 593 -28% 2 168 495 231 464
12 Infomex 3 000 3 000 0% 3 82 038 94 681
13 EIP 2 416 4 48 886 61 576
14 Betacom 2 211 2 381 8% 2 127 849 137 704
15 Vecto 800 1 400 75% 14 5 700 10 000
16 Soneta 459 604 32% 3 15 670 20 224
17 JMK Computerate 346 522 51% 100 346 522

18 Sente Systemy  
Informatyczne 443 481 9% 4 10 902 13 054

19 Merinosoft 345 7 4 931
20 Sinersio Polska 120 6 2 032
21 Syndatis 109 3 2 747 3 366
22 Wheel Systems 93 1 8 387 10 291

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	INNYCH	SEKTORÓW	(M.IN.	ROLNICTWO	I	BUDOWNICTWO)	W	ROKU	2017

Lp. Firma

Wielkość	sprzedaży	do	sektora	IT	
(bez	sprzedaży	do	partnerów)

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	produk-

tów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)
2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Sii 130 537 179 381 37 35 390 313 512 461
2 Comp 21 337 63 299 197 22 335 841 288 518
3 Senetic Holding 61 424 56 027 -9 22 239 861 260 108
4 Future Processing 20 100 17 401 -13 18 80 471 98 236
5 Innergo Systems 5 419 17 094 215 22 55 616 77 947
6 Atende 3 607 8 543 137 4 168 495 231 464
7 EIP 8 523 14 48 886 61 576
8 Billennium 5 963 8 107 36 10 56 557 83 585
9 Advatech 7 000 3 215 315 249 300

10 Cloudware Polska 15 672 5 220 -67 5 103 056 104 259
11 Britenet 6 000 5 000 -17 11 29 400 46 500
12 Enxoo 2 430 4 589 89 35 9 542 12 932
13 Globema 3 700 12 23 915 30 300
14 3S Data Center 2 676 3 666 37 18 15 800 20 700
15 SpyroSoft 3 227 33 9 721
16 Software AG Polska 3 432 2 528 -26 9 27 300 27 106
17 Sage 1 941 1 792 -8 2 73 504 87 216
18 Xsolve 4 367 1 253 -71 9 10 752 14 632
19 Ventus Communications 1 230 7 18 886
20 Soneta 685 901 32 4 15 670 20 224
21 Sinersio Polska 477 23 2 032
22 S-net 390 404 4 24 1 198 1 695
23 Wheel Systems 310 338 9 3 8 387 10 291

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	SEKTORA	IT	W	ROKU	2017
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Raport ITwiz BEST 100/czerwiec 2018

Lp. Firma

Sprzedaż	do	dużych	firm	 
(powyżej	250	pracowników)

(w	tys.	zł)

Udział	w	przychodach	
ze	sprzedaży	 

produktów	i	usług	IT
(w	%)

Przychody	ze	sprzedaży	 
produktów	i	usług	IT	 

(w	tys.	zł)
2016	r. 2017	r. Zmiana 2016	r. 2017	r.

1 Asseco Poland 936 800 861 235 -8% 100 936 800 861 235
2 Oracle Polska 640 320 87 715 000 736 000
3 Luxoft Poland 289 855 391 824 35% 100 289 955 391 824
4 BLStream (intive) 288 613 316 072 10% 100 288 613 316 072
5 S.E.R. Solutions Polska 241 211 269 740 12% 96 258 980 280 979
6 Advatech 245 000 98 215 315 249 300
7 Comarch 235 795 32 743 053 748 315
8 Diebold Nixdorf 206 185 226 808 10% 299 96 171 75 744
9 Transition Technologies 135 433 213 014 57% 99 137 372 215 050

10 Comp 220 845 183 268 -17% 64 335 841 288 518
11 Betacom 97 183 106 499 10% 77 127 849 137 704
12 Cloudware Polska 100 216 103 818 4% 100 103 056 104 259
13 SNP Poland (d. BCC) 85 237 93 352 10% 92 95 428 101 000
14 EY 68 400 88 978 30% 90 76 000 98 865
15 Future Processing 53 968 69 381 29% 71 80 471 98 236
16 Innergo Systems 40 600 54 564 34% 70 55 616 77 947
17 Senetic Holding 47 972 52 022 8% 20 239 861 260 108
18 EIP 42 463 47 887 13% 78 48 886 61 576
19 Britenet 24 000 40 000 67% 86 29 400 46 500
20 e-point 33 831 37 760 12% 100 33 831 37 760
21 Eptimo 4 303 37 023 760% 30 143 455 123 410
22 McAfee Polska* 32 000 56 48 000 57 000
23 Simple 20 847 30 522 46% 68 34 226 44 711
24 PKO BP Finat 17 692 23 427 32% 100 17 692 23 427
25 Atende Software 21 327 18 821 -12% 94 21 463 20 089
26 3S Data Center 14 730 15 863 8% 77 15 800 20 700
27 DSR 13 100 14 800 13% 93 14 200 15 960
28 Software AG Polska 13 253 14 477 9% 53 27 300 27 106
29 K3System 10 000 12 000 20% 75 13 500 16 000
30 Infomex 10 000 12 000 20% 13 82 038 94 681
31 Enxoo 7 865 11 149 42% 86 9 542 12 932
32 Netia 10 900 60 12 000 18 300
33 Unit4 Polska 10 700 9 101 186 116 706
34 Heuthes 10 012 8 962 -10% 91 10 888 9 824
35 XELTO 6 200 8 800 42% 100 6 200 8 800
36 Ventus Communications 8 786 47 18 886
37 Xsolve 5 420 8 767 62% 60 10 752 14 632
38 Risco Software 5 900 7 400 25% 100 5 900 7 400
39 iPCC 6 686 6 921 4% 95 7 006 7 321
40 Wheel Systems 6 860 6 765 -1% 66 8 387 10 291
41 Sage 5 145 6 105 19% 7 73 504 87 216
42 Cludo 3 995 4 686 17% 81 4 990 5 797
43 SpyroSoft 4 246 44 9 721

44 Sente Systemy  
Informatyczne 2 771 3 360 21% 26 10 902 13 054

45 Syndatis 3 277 97 2 747 3 366
46 Red Stack Poland 1 589 100 1 589
47 Rekord SI 1 400 5 18 128 27 540
48 Thoriana 1 300 100 1 300
49 Sinersio Polska 437 22 2 032
50 BMS Creative 300 22 1 291 1 356

* – szacunki

FIRMY	O	NAJWIĘKSZEJ	SPRZEDAŻY	DO	DUŻYCH	FIRM	W	ROKU	2017



Lp. Firma

Wielkość sprzedaży  
do sektora MŚP

(w tys. zł)

Udział w przychodach 
ze sprzedaży  

produktów i usług IT
(w %)

Przychody ze sprzedaży  
produktów i usług IT  

(w tys. zł)

2016 r. 2017 r. Zmiana 2016 r. 2017 r.

1 Senetic Holding 191 889 208 086 8% 80 239 861 260 108

2 Comarch 141 866 19 743 053 748 315

3 Comp 114 996 105 250 -8% 36 335 841 288 518

4 Oracle Polska 95 680 13 715 000 736 000

5 Diebold Nixdorf 136 604 92 147 -33% 122 96 171 75 744

6 Sage 73 504 87 215 19% 100 73 504 87 216

7 Eptimo 100 419 86 387 -14% 70 143 455 123 410

8 Billennium 56 557 83 585 48% 100 56 557 83 585

9 Infomex 72 038 82 681 15% 87 82 038 94 681

10 3S Data Center 50 852 62 710 23% 303 15 800 20 700

11 InsERT 31 998 33 540 5% 98 28 047 34 225

12 Betacom 28 108 31 205 11% 23 127 849 137 704

13 Innergo Systems 15 016 23 383 56% 30 55 616 77 947

14 Future Processing 23 123 19 614 -15% 20 80 471 98 236

15 Simple 14 973 16 363 9% 37 34 226 44 711

16 EIP 8 999 13 860 54% 23 48 886 61 576

17 S.E.R. Solutions Polska 7 769 11 239 45% 4 258 980 280 979

18 Sente Systemy  
Informatyczne 8 158 9 920 22% 76 10 902 13 054

19 EY 7 600 9 886 30% 10 76 000 98 865

20 Unit4 Polska 9 000 8 101 186 116 706

21 SNP Poland (d. BCC) 10 190 7 847 -23% 8 95 428 101 000

22 Netia 7 400 40 12 000 18 300

23 Xsolve 5 332 5 865 10% 40 10 752 14 632

24 Insoft 4 826 5 174 7% 100 4 826 5 174

25 SpyroSoft 5 159 53 9 721
26 Advatech 4 300 2 215 315 249 300

27 Rekord SI 3 390 4 200 24% 15 18 128 27 540

28 K3System 4 000 4 000 0% 25 13 500 16 000

29 Wheel Systems 1 527 3 525 131% 34 8 387 10 291

30 Transition Technologies 1 939 2 035 5% 1 137 372 215 050

31 Ventus Communications 1 959 10 18 886

32 Enxoo 512 1 783 248% 14 9 542 12 932

33 Sinersio Polska 1 595 78 2 032

34 iPCC 1 320 1 400 6% 19 7 006 7 321

35 Atende Software 1 581 1 268 -20% 6 21 463 20 089

36 Cludo 998 1 171 17% 20 4 990 5 797

37 DSR 1 100 1 150 5% 7 14 200 15 960

38 ASKA 1 616 1 100 -32% 61 1 800 1 795

39 BMS Creative 1 056 78 1 291 1 356

40 Britenet 500 1 000 100% 2 29 400 46 500

41 Heuthes 876 862 -2% 9 10 888 9 824

42 JMK Computerate 346 522 51% 100 346 522

43 Cloudware Polska 2 840 441 -84% 0 103 056 104 259

44 Software AG Polska 42 253 500% 1 27 300 27 106

45 Syndatis 89 3 2 747 3 366

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY DO SEKTORA MŚP W ROKU 2017
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Rynek medyczny 
i farmaceutyczny
Realizujemy projekty dla 
dostawców usług medycznych, 
szpitali, producentów 
farmaceutycznych, 
producentów sprzętu 
medycznego i artykułów 
higienicznych, sieci aptek 
oraz dystrybutorów. 
Dysponujemy własnym - ciągle 
rozbudowywanym – panelem 
badawczym, obejmującym 
ponad 5000 lekarzy, o różnych 
specjalizacjach. 

FMCG i handel
Doświadczenie m.in. 
w sektorze rolno-
spożywczym, HoReCa, 
kosmetycznym, 
odzieżowym, chemii 
gospodarczej oraz na rynku 
dystrybucji zaowocowało 
zbadaniem ponad 1000 
wiodących marek w branży. 
Pomagamy w zwiększeniu 
wartości generowanej przez 
obecnych klientów oraz 
wprowadzeniu nowych 
produktów na rynek.

Rynek ICT

Rynek ICT oraz nowe 
technologie należą do 
najdynamiczniej rozwijających 
się sektorów na świecie. 
Badamy je, by coraz 
lepiej rozumieć finalnych 
odbiorców. Doradzamy, jak 
osiągnąć sukces w tak szybko 
zmieniającym się otoczeniu 
biznesowym. Zrealizowaliśmy 
projekty dla ponad 
120 klientów. Część z nich 
obejmowała swoim zakresem 
niemal całą Europę!

PMR Ltd Sp z o.o. to lider na rynku doradztwa biznesowego i usług badawczych, realizowanych 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Nasi konsultanci, 
analitycy i badacze od ponad 20 lat wspierają lokalnych i globalnych graczy rynkowych, 
dostarczając im skuteczne rozwiązania biznesowe i ekspercką wiedzę o rynku. 

20+

Lider na rynku doradztwa biznesowego
i usług badawczych

Kim jesteśmy

lat na rynku 250+ projektów 
rocznie 500+ globalnych 

klientów

50+ przebadanych 
krajów 100+ 

osób pracujących 
na sukces 
klientów 300+ partnerów 

biznesowych

Rynek budowlany
Pracujemy dla 
deweloperów, producentów 
materiałów budowlanych, 
producentów surowców, 
generalnych wykonawców, 
dystrybutorów i marketów 
budowlanych DIY. 
Oferowana przez nas 
ekspercka wiedza pomaga 
klientom w podejmowaniu 
właściwych decyzji. 
Świadczy o tym ponad 
1000 strategicznych analiz 
rynku budowlanego.
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Premiery IFS World Conference 2018:
 IFS Applications 10

 IFS Customer Engagement

 IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie 6

 IFS Maintenix w modelu SaaS



2

W światowej konferencji IFS World Conference (1−3 maja 2018, 
Atlanta, USA) wzięła udział rekordowa liczba – ponad 1400 osób 
z całego świata, wśród których nie zabrakło przedstawicieli fi rm 
klientów IFS z Polski. Zgodnie z mottem „Connect to What’s 
Next” uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najważ-
niejszymi trendami technologicznymi, takimi jak sztuczna inte-
ligencja, internet rzeczy, usługi chmurowe czy tzw. serwicyzacja 
oznaczająca rozwój działalności serwisowej w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych. 

Najważniejszą premierą produktową tegorocznej konferencji 
była nowa wersja systemu IFS Applications 10 z nowoczesnym, 
opartym na sztucznej inteligencji interfejsem użytkownika. Po-
nad 500 usprawnień wprowadzonych w wersji 10. ma na celu 
ułatwienie użytkownikom wykorzystanie najnowszych bran-
żowych trendów. Kolejne nowości zaprezentowane w Atlancie 
to m.in. nowa wersja rozwiązania dla fi rm świadczących usługi 
serwisowe w terenie IFS FSM 6, nowoczesne wielokanałowe 
centrum obsługi klienta IFS Customer Engagement oraz narzę-
dzia z serii IFS Maintenix przeznaczone dla sektora lotnictwa 
cywilnego i dostępne jako usługa w chmurze w modelu SaaS. 
Więcej informacji na temat nowych produktów i usług fi rmy IFS 
zamieszczamy na stronach 6−13.

W ramach stałego cyklu prezentacji klientów IFS w Polsce przed-
stawiamy fi rmę Voigt, czołowego na polskim rynku producenta 
środków utrzymania czystości. System IFS Applications po-
maga fi rmie zwiększyć efektywność produkcji, a wprowadzone 
rozwiązania mobilne zapewniają optymalizację świadczonych 
usług serwisowych (s. 14). Od stycznia 2018 roku z rozwiązania 
IFS korzysta również fi rma Paula Fish, specjalizująca się w prze-
twórstwie ryb morskich. Wdrożenie w Paula Fish przeprowadziła 
fi rma InfoConsulting, platynowy partner IFS w Polsce (s. 20). 

Zapraszam do lektury!

Marcin Taranek 
Prezes IFS CEE & Poland

SZANOWNI PAŃSTWO! 
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IFS APPLICATIONS 10

Nowy interfejs, innowacyjne nowe możliwości, w tym 
chatbot sterowany sztuczną inteligencją, nowe obszary 
zarządzania serwisem oraz setki innych usprawnień, system 
dostępny w chmurze i w modelu on-premise
 IFS Aurena – nowoczesny interfejs użytkownika, w pełni 
zgodny z responsywną technologią przeglądarkową
 Komunikacja z systemem przy wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji – IFS Aurena Bot
 Rozwiązanie do zarządzania serwisem (m.in. mechanizm 
zarządzania umowami serwisowymi bezpośrednio w module 
CRM) 
 Planowanie potrzeb materiałowych sterowane popytem 
(demand-driven MRP; DDMRP) 
 Funkcje związane z produkcją – usprawnienia obsługi pro-
dukcji zwiększające wydajność fi rm produkcyjnych 
 Usprawnienia w obsłudze działalności globalnej
 Nowoczesny interfejs API z obsługą rozwiązań chmurowych

IFS ZARZĄDZANIE SERWISEM W TERENIE 6 (IFS FSM 6)

Nowa wersja, dostępna w chmurze lub jako lokalna insta-
lacja, z nowym interfejsem, wydajność optymalizacji pod-
niesiona o ponad 50%
 Nowy interfejs, w pełni dostosowujący się do ekranu, 
do uruchomienia za pomocą dowolnej przeglądarki 
lub urządzenia
 O 50% większa wydajność działania modułu IFS Planowa-
nie i Optymalizacja Harmonogramu
 Elastyczność konfi guracyjna nowej generacji dzięki zastoso-
waniu nowego języka skryptów
 Kluczowe usprawnienia funkcjonalne
 Jeszcze większa elastyczność wdrożeń i opłat licencyjnych 
(w chmurze lub w modelu on-premise)



CONFERENCE 2018
IFS CUSTOMER ENGAGEMENT

Wielokanałowe, zarządzane przez sztuczną inteligencję 
centrum obsługi klienta zwiększające komfort klientów po-
przez integrację z rozwiązaniem IFS Zarządzanie Serwisem 
w Terenie (FSM), systemem IFS Applications i oprogramo-
waniem innych fi rm
 Samoobsługa z technologią rozpoznawania mowy przy 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii rozpozna-
wania mowy 
 Samoobsługa z technologią cyfrową – nowoczesny webowy 
chatbot oparty na sztucznej inteligencji
 Pulpit agenta Customer Engagement – intuicyjny, wieloka-
nałowy pulpit centrum obsługi klienta

IFS MAINTENIX W MODELU SAAS

Nowe rozwiązania dla sektora lotnictwa komercyjnego 
do zarządzania fl otą i naprawami bieżącymi, dostępne 
w modelu SaaS
 IFS Maintenix Fleet Planner – generuje szybko i automa-
tycznie, proste i złożone plany związane z remontami kapital-
nymi, pozwalając na zwiększenie efektywności działań i szyb-
kie reagowanie na zmiany harmonogramu
 IFS Maintenix Line Planner – umożliwia efektywne two-
rzenie harmonogramów bieżącej obsługi technicznej, szybką 
reakcję na nagłe zdarzenia wpływające na harmonogram oraz 
maksymalizację zdolności operacyjnych i wydajności obsługi 
technicznej

Więcej informacji na temat nowych produktów i usług fi rmy 
IFS można znaleźć na str. 6–13.
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 IFS APPLICATIONS
NOWY, JESZCZE LEPSZY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
I PONAD 500 AKTUALIZACJI
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przed-
siębiorstw, wprowadza system IFS Applications™ 10 
– nową wersję pakietu narzędzi do zarządzania działalnoś-
cią biznesową. Jego premiera odbyła się na konferencji 
IFS World Conference w Atlancie. Aby ułatwić klientom 
wykorzystanie trendów branżowych, takich jak automaty-
zacja, obsługa urządzeń połączonych (IoT) i serwicyzacja, 
nowa wersja systemu dostarcza fi rmom jeszcze lepsze 
zaplecze do obsługi dzisiejszych technologii cyfrowych.

Nowa szata grafi czna i nowe 
wzorce obsługi sprawiają, że 
korzystanie z IFS Applications 10 
jest jeszcze bardziej intuicyjne 
– bez względu na wykorzystywa-
ne urządzenie dostępowe 

Innowacyjne nowe możliwości 
– w tym chatbot sterowany 
sztuczną inteligencją, nowe ob-
szary zarządzania serwisem oraz 
setki innych usprawnień w całym 
systemie fi rmy IFS

Firma IFS zapewnia klientom 
możliwość wyboru: IFS Applica-
tions 10 jest dostępny zarówno 
w chmurze, jak i w modelu on-
-premise
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Nowości w systemie IFS Applications 10:
 IFS Aurena: Nowoczesny interfejs 
użytkownika, w pełni zgodny z respon-
sywną technologią przeglądarkową. 
IFS Aurena zapewnia optymalny kom-
fort użytkowania, zwiększając przez to 
skuteczność i wydajność pracy. Interfejs 
IFS Aurena przeznaczony jest zarówno 
dla użytkowników biznesowych, jak 
i okazjonalnych. 
 Komunikacja z systemem IFS przy 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji: 
Bazując na technologii sztucznej in-
teligencji (artifi cial intelligence, AI), 
system IFS Applications 10 wprowa-
dza asystenta IFS Aurena Bot. Pomaga 
on użytkownikom obsługiwać system 
za pomocą poleceń głosowych i teks-
towych, przekazywanych w intuicyjny 
i efektywny sposób. IFS Aurena Bot 
odpowiada na pytania pracowników 
i menedżerów, a także pomaga w reali-
zowaniu wybranych zadań – przykła-
dowo w rejestrowaniu i rozpatrywaniu 
wniosków urlopowych. IFS Aurena 
Bot obsługuje popularne komunikato-
ry, takie jak Skype, Skype for Business 
i Facebook Messenger. Polecenia 
można także przekazywać bezpośred-
nio przy użyciu interfejsu systemu 
IFS Aurena.
 Rozwiązanie do zarządzania serwi-
sem: System IFS Applications 10 obej-
muje wiele funkcjonalności wspierają-
cych fi rmy świadczące usługi serwisowe, 
zwłaszcza producentów z zapleczem do 
obsługi posprzedażnej oraz fi rmy, które 
specjalizują się w dostarczaniu wysokiej 
jakości usług serwisowych. Do najważ-
niejszych usprawnień w tym obszarze 
zalicza się mechanizm zarządzania 
umowami serwisowymi bezpośrednio 
w module CRM, rozbudowaną obsługę 
zadań, ulepszone rozwiązanie IFS Mo-
bilne Zlecenia Robocze, usprawnienia 

w planowaniu i kontroli wykorzystania 
zasobów, a także rozbudowaną kontrolę 
kosztów i rozliczania prac bieżących. 
Rozwinięta została również platforma 
do komunikacji internetowej z kontra-
hentami i podwykonawcami.
 Planowanie potrzeb materiałowych 
sterowane popytem (demand-driven 
MRP; DDMRP): DDMRP to nowo-
czesna adaptacja klasycznego mecha-
nizmu planowania potrzeb materiało-
wych (MRP). Pomaga ona stawić czoła 
wyzwaniom związanym z krótkim 
cyklem życia produktów, długim sku-
mulowanym czasem realizacji dostaw 
oraz nieuniknionym błędem prognoz 
sprzedaży. Mechanizm strategicznego 
pozycjonowania zapasów w łańcuchu 
dostaw pozwala fi rmom skrócić czas 
realizacji zamówień i lepiej reagować na 
zmiany popytu. Algorytmy DDMRP 
wbudowane w IFS Applications 10 
zostały certyfi kowane przez organizację 
Demand Driven Institute, co plasuje fi r-
mę IFS w elitarnym gronie dostawców 
tej nowej koncepcji planistycznej.
 Funkcje związane z produkcją: 
Nowa wersja systemu oferuje znaczne 
usprawnienia obsługi produkcji proce-
sowej, w tym także nowe i ulepszone 
funkcje monitorowania produkcji 
w toku, zarządzania jakością, zarządza-
nia recepturami i formułami, bilansowa-
nia produkcji wsadowej i zarządzania 
handlem. Ulepszone funkcje pomagają 
fi rmom produkcyjnym zwiększyć wy-
dajność i w pełni wykorzystać zalety 
cyfrowej transformacji.
 Usprawnienia w obsłudze działal-
ności globalnej: By lepiej wspomagać 
działalność fi rm globalnych, system 
IFS Applications 10 został wyposażony 
w elastyczny mechanizm rozliczania 
podatków, więcej funkcji zarządzania 

współpracą między wieloma fi rmami, 
a także rozbudowane narzędzia księgo-
wości równoległej, wykorzystywanej 
do celów rozliczeń lokalnych i korpo-
racyjnych.

10
Bardzo cieszymy się z premiery 
systemu IFS Applications 10. 
Pomoże on klientom lepiej 
wykorzystać potencjał związa-
ny z automatyzacją, obsługą 
urządzeń połączonych i serwi-
cyzacją. Nowa wersja powstała 
przy bliskiej współpracy z naszy-
mi klientami i obejmuje wiele 
innowacji, które pomogą lepiej 
wykorzystać potencjał naszej 
platformy już od początku jej 
eksploatacji.
DARREN ROOS, CEO, IFS
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 Nowoczesny interfejs API z obsługą 
rozwiązań chmurowych: Otwarty in-
terfejs API w postaci mikrousług, opra-
cowany zgodnie z wytycznymi RESTful 
standardem OASIS oData, zapewnia 
łatwą integrację danych i procesów 
w systemie IFS Applications z rozwią-
zaniami wykorzystującymi technologie 
IoT i AI, pakiet Microsoft Offi ce 365 
oraz większość nowoczesnych techno-
logii chmurowych i rozwiązań SaaS.

„Bardzo cieszymy się z premiery sy-
stemu IFS Applications 10. Pomoże on 
klientom lepiej wykorzystać potencjał 
związany z automatyzacją, obsługą 
urządzeń połączonych i serwicyzacją” 
– powiedział Darren Roos, prezes kor-
poracji IFS. „Nowa wersja powstała 
przy bliskiej współpracy z naszymi 
klientami i obejmuje wiele innowacji, 
które pomogą lepiej wykorzystać poten-
cjał naszej platformy już od początku 
jej eksploatacji”.

Dan Matthews, CTO w korporacji 
IFS, dodał: „Nowa wersja obejmuje 
ponad 500 nowych funkcji i usprawnień, 
w tym zupełnie nowy interfejs użyt-
kownika i zaawansowane narzędzia dla 
przedsiębiorstw serwisowych. Dzięki 
nim użytkownicy mogą skuteczniej za-
rządzać biznesem oraz wspierać procesy 
przy zastosowaniu zalet dzisiejszych 
technologii cyfrowych. Wzbogacona 
funkcjonalność systemu IFS Applica-
tions 10, w połączeniu z obsługą IoT 
i wielowarstwową architekturą aplikacji 
sprawia, że jest to wyjątkowa platforma 
do prowadzenia biznesu”.

System IFS Applications 10 został 
już wdrożony przez pięciu wczesnych 
nabywców, którzy podzielili się swoimi 
opiniami na temat nowej platformy. Do 
tej grupy zaliczają się fi rmy z różnorod-
nych branż i różnych części świata. Są 
to: Chief Industries, Inc. (USA), Hexpol 

(Szwecja), Portsmouth Aviation (Wielka 
Brytania), Volac (Wielka Brytania) oraz 
Valmont Industries (USA).

Neville Chapman, dyrektor ds. rozwo-
ju w fi rmie Volac, powiedział: „Jedną 
z głównych zalet systemu IFS Appli-
cations 10 jest jego nowy interfejs IFS 
Aurena. Umożliwia on użytkownikom 
wydajną pracę z poziomu dowolne-
go urządzenia i w dowolnym czasie. 
Chcemy go stosować w połączeniu 
z modułem IFS Lobby, by ułatwić 
pracownikom dostęp do informacji 
potrzebnych do realizowania ich zadań. 
Opracowujemy pulpity KPI do wizuali-
zacji celów strategicznych, które pobie-
rają informacje bezpośrednio z systemu 
IFS Applications i umożliwiają bardziej 
szczegółowy wgląd w krytyczne dane. 
Za ich pomocą, przy wykorzystaniu 
informacji operacyjnych dostarczanych 
przez IFS Lobby, chcemy do maksi-
mum wykorzystać potencjał inwestycji 
w tę platformę. Współpraca z fi rmą IFS 
w ramach programu dla wczesnych 
nabywców oraz wpływ na rozwój 
całego rozwiązania to bardzo ciekawe 
doświadczenie i liczymy na podobną 
współpracę w przyszłości”.

System IFS Applications 10 już 
w dniu premiery osiągnął rynkowy 
sukces – wiele przedsiębiorstw pod-
pisało umowy sprzedażowe, w tym 
francuski operator pocztowy La Poste, 
globalne przedsiębiorstwo z sektora 
obrony i bezpieczeństwa Saab, wiodący 
na rynku szwedzkim producent kawy 
– Löfbergs Lila, szwajcarski producent 
mikrosilników – Maxon Motor, a tak-
że norweska fi rma Bergene Holm AS 
z przemysłu drzewnego.

System IFS Applications 10 jest do-
stępny jako usługa zarządzana w środo-
wisku chmury, w modelu SaaS (opro-
gramowanie jako usługa) oraz w modelu 
on-premise. 

Nowa wersja obejmuje ponad 
500 nowych funkcji i uspraw-
nień, w tym nowy interfejs 
użytkownika i zaawansowane 
narzędzia dla przedsiębiorstw 
serwisowych. Dzięki nim użytkow-
nicy mogą skuteczniej zarządzać 
biznesem oraz wspierać procesy 
przy wykorzystaniu zalet dzisiej-
szych technologii cyfrowych. 
Wzbogacona funkcjonalność 
systemu IFS Applications 10, 
w połączeniu z obsługą IoT 
i wielowarstwową architekturą 
aplikacji sprawia, że jest to wy-
jątkowa platforma do prowadze-
nia biznesu.
DAN MATTHEWS, CTO, IFS
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I FS Customer Engagement to 
wszechstronne rozwiązanie do ob-
sługi centrów wsparcia technicznego 

oraz zarządzania obsługą klienta. 
Trzy funkcje rozwiązania IFS Custo-

mer Engagement:
 Samoobsługa z technologią roz-
poznawania mowy: Rozwiązanie IFS 
Customer Engagement wykorzystuje 
sztuczną inteligencję (AI) oraz techno-
logię rozpoznawania mowy – dzięki nim 
klienci mogą samodzielnie wykonywać 
proste zadania, np. w prosty, zautoma-
tyzowany sposób modyfi kować termin 
wizyty technika lub sprawdzać godzinę 
spotkania.
 Samoobsługa z technologią cyfrową: 
Rozwiązanie IFS Customer Engagement
umożliwia klientom samodzielne znaj-
dowanie odpowiedzi na pytania z wy-
korzystaniem nowoczesnego webowego 
chatbota opartego na sztucznej inteli-
gencji. Rozwiązanie to ma postać wizu-
alnej nakładki na interfejs modułów IFS 
Zarządzanie Serwisem w Terenie (IFS 
FSM) i IFS Planowanie i Optymalizacja 
Harmonogramu (IFS PSO). Jego celem 
jest odciążenie centrum obsługi klienta 
oraz efektywne zaangażowanie klienta.

 Pulpit agenta Customer Engage-
ment: Rozwiązanie oferuje wysoce 
intuicyjny wielokanałowy pulpit 
centrum obsługi klienta, który można 
zintegrować z rozwiązaniem IFS Zarzą-
dzanie Serwisem w Terenie, systemem 
IFS Applications oraz oprogramowa-
niem innych fi rm. Agent ma dostęp do 
całej komunikacji z klientami (połącze-
nia telefoniczne, e-maile, czaty, wiado-
mości SMS, portale społecznościowe 
itd.), zapewniając potrzebne informacje 
o kliencie za pomocą wielu kanałów 
dostępu do danych.

„Użytkownicy końcowi oczekują na-
tychmiastowej i skutecznej reakcji na 
zgłoszenia. Chcą również komunikować 

się w sposób najbardziej dla nich wygo-
dny – za pośrednictwem portali społe-
cznościowych, e-maili lub SMS-ów” 
– mówi Paul White, dyrektor ds. rozwią-
zania IFS Customer Engagement. „Roz-
wiązanie IFS Customer Engagement po-
wstało z myślą o wyjściu naprzeciw tym 
oczekiwaniom – chcemy oddać w ręce 
fi rm technologie nowej generacji, które 
uproszczą obsługę klienta oraz dopełnią 
i rozszerzą funkcjonalność stosowanych 
aplikacji biznesowych”.

Wprowadzenie rozwiązania IFS 
Customer Engagement jest wynikiem 
udanej integracji przejętego niedawno 
portfela rozwiązań fi rmy mplsystems 
z kluczowymi komponentami oprogra-
mowania fi rmy IFS. 
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WIELOKANAŁOWE, ZARZĄDZANE PRZEZ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ, CENTRUM 
OBSŁUGI KLIENTA ZWIĘKSZA KOMFORT KLIENTÓW POPRZEZ INTEGRACJĘ 
Z ROZWIĄZANIEM IFS ZARZĄDZANIE SERWISEM W TERENIE (FSM), 
SYSTEMEM IFS APPLICATIONS ORAZ OPROGRAMOWANIEM INNYCH FIRM

IFS UPRASZCZA OBSŁUGĘ KLIENTA 
ZA POMOCĄ ROZWIĄZANIA 
IFS CUSTOMER ENGAGEMENT
Firma IFS, globalny dostawca 
oprogramowania dla przed-
siębiorstw, poinformowała 
o trzech funkcjach rozwią-
zania IFS Customer Engage-
ment™, które umożliwiają wie-
lokanałową obsługę klientów.
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 I FS Zarządzanie Serwisem w Terenie 6 
zawiera wiele nowych udogodnień, 
m.in.:

 Nowy interfejs (UX): Całkowicie 
przebudowany, w pełni dostosowu-
jący się do ekranu, do uruchomienia 
za pomocą dowolnej przeglądarki lub 

urządzenia. Nowy interfejs zapewnia 
intuicyjną, komfortową obsługę przez 
użytkownika, a także bardzo atrakcyjną 
szatę grafi czną, w tym wykresy i diagra-
my w wysokiej rozdzielczości.
 Znaczne zwiększenie wydajności 
modułu IFS Planowanie i Opty-

malizacja Harmonogramu: O 50% 
zwiększono wydajność działania mo-
dułu IFS Planowanie i Optymalizacja 
Harmonogramu (elementu rozwiązania 
IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie) 
na platformie Microsoft Azure. Ponadto 
zwiększono maksymalną liczbę zadań 
obsługiwanych standardowo przez 
mechanizm harmonogramowania dyna-
micznego (Dynamic Scheduling Engine, 
DSE), co znacznie podniosło szybkość 
działania narzędzia.
 Elastyczność konfi guracyjna nowej 
generacji: Dzięki zastosowaniu zupeł-
nie nowego języka skryptów, użytkow-
nicy mogą indywidualnie konfi guro-
wać pola danych, procesy i reakcje na 

NOWA WERSJA, DOSTĘPNA W CHMURZE LUB JAKO LOKALNA INSTALACJA, 
Z NOWYM INTERFEJSEM, WYDAJNOŚĆ OPTYMALIZACJI PODNIESIONA O PONAD 50%

IFS PREZENTUJE ROZWIĄZANIE 
IFS ZARZĄDZANIE SERWISEM 
W TERENIE 6
IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, 
przedstawia najważniejsze aktualizacje rozwiązania IFS Zarzą-
dzanie Serwisem w Terenie™ (IFS Field Service Management, 
IFS FSM) na konferencji IFS World Conference w Atlancie.
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działania użytkownika. W ten sposób 
rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwi-
sem w Terenie 6 eliminuje konieczność 
kosztownych kastomizacji systemu, 
zapewnia dużą elastyczność oraz gwa-
rantuje bezproblemowe aktualizowanie 
oprogramowania.
 Kluczowe usprawnienia funkcjo-
nalne: Oprócz dużych zmian w archi-
tekturze, rozwiązanie IFS Zarządzanie 
Serwisem w Terenie 6 charakteryzuje 
się wieloma nowymi i udoskonalonymi 
funkcjami i rozszerzeniami, obejmują-
cymi zwiększenie elastyczności optyma-
lizowania harmonogramu, zarządzanie 
gwarancjami, synchronizację z urządze-
niami mobilnymi, a ponadto ulepszony 
interfejs użytkownika.
 Jeszcze większa elastyczność wdro-
żeń i opłat licencyjnych: Klienci mogą 
wdrożyć rozwiązanie IFS Zarządzanie 
Serwisem w Terenie 6 jako aplikację 
z wieloma dzierżawcami w chmurze 
Microsoft Azure, jako usługę zarzą-
dzaną w chmurze lub lokalnie. Dzięki 
temu opcje licencyjne są elastyczne: od 
nabycia pełnej licencji po miesięczną 
subskrypcję w chmurze.

„Cieszy nas możliwość zaprezentowa-
nia zalet rozwiązania IFS Zarządzanie 
Serwisem w Terenie 6, które jest 
w branżowej czołówce pod względem 
funkcjonalności, łatwości konfi guracji, 
komunikacji z urządzeniami i elastycz-
ności działania” – powiedział Mark 
Brewer, IFS Global Industry Director 

for Service. „Ta nowa, znacznie prze-
kształcona wersja rozwiązania wyróżnia 
ofertę naszej fi rmy. Nadal charakteryzu-
je się ona tak ważną dla klientów możli-
wością doboru potrzebnych im funkcji 
i różnymi opcjami wdrożeniowymi 
– zarówno w chmurze, jak i lokalnie. 
Zawsze dobrze jest mieć wybór, a nasza 
oferta pozwala klientom decydować 
o tym, co jest dla nich najbardziej od-
powiednie. Elastyczność, bogata funk-

cjonalność, zaawansowane technologie 
sztucznej inteligencji, wysoce zopty-
malizowane działanie i nowy interfejs 
użytkownika – to wszystko sprawia, że 
IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie 6 
stanowi najbardziej kompletne i najle-
piej skomunikowane rozwiązanie do 
zarządzania serwisem w terenie, dostęp-
ne na rynku”.

Jednym z wczesnych nabywców 
rozwiązania jest fi rma Eickhoff, wio-
dący dostawca maszyn i urządzeń wy-
dobywczych, turbin wiatrowych oraz 
innych urządzeń do zastosowań prze-
mysłowych. Komentując rozwiązanie 
IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie 6, 
Dietmar Schmitz, dyrektor ds. roz-
woju produktów w fi rmie Eickhoff, 
powiedział: „Dostarczamy maszyny 
o kluczowym znaczeniu dla działal-
ności fi rm, dlatego sprawny serwis jest 
dla nas bardzo ważny i to wyróżnia 
nas wśród konkurencji. Potrzebujemy 
rozwiązania, które sprawdzi się w za-
rządzaniu ponad 6,5 milionem pozycji 
na złożonych listach części dla ponad 
15 000 indywidualnie konstruowanych 
urządzeń. Rozwiązanie IFS Zarządzanie 
Serwisem w Terenie 6 w wydajny i kom-
fortowy sposób pozwala sprostać temu 
zadaniu”.

Nowa wersja rozwiązania będzie 
ogólnie dostępna w czwartym kwartale 
2018 roku. Więcej informacji na temat 
wsparcia IFS dla fi rm serwisowych: 
www.ifsworld.com/corp/industries/
service/. 

Dostarczamy maszyny o kluczo-
wym znaczeniu dla działalności 
fi rm, dlatego sprawny serwis 
jest dla nas bardzo ważny i to 
wyróżnia nas wśród konkurencji. 
Potrzebujemy rozwiązania, które 
sprawdzi się w zarządzaniu po-
nad 6,5 milionem pozycji na 
złożonych listach części dla po-
nad 15 000 indywidualnie kon-
struowanych urządzeń. Rozwią-
zanie IFS Zarządzanie Serwisem 
w Terenie 6 w wydajny i komfor-
towy sposób pozwala sprostać 
temu zadaniu.
DIETMAR SCHMITZ, DYREKTOR DS. ROZWOJU
PRODUKTÓW W FIRMIE EICKHOFF

Cieszy nas możliwość zaprezentowania zalet rozwiązania 
IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie 6, które jest w branżowej czo-
łówce pod względem funkcjonalności, łatwości konfi guracji, komu-
nikacji z urządzeniami i elastyczności działania. Ta nowa, znacznie 

przekształcona wersja rozwiązania wyróżnia ofertę naszej fi rmy. 
Nadal charakteryzuje się ona tak ważną dla klientów możliwością 
doboru potrzebnych im funkcji i różnymi opcjami wdrożeniowymi 
– zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Zawsze dobrze jest mieć wy-

bór, a nasza oferta pozwala klientom decydować o tym, co jest dla 
nich najbardziej odpowiednie. Elastyczność, bogata funkcjonalność, 
zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, wysoce zoptyma-
lizowane działanie i nowy interfejs użytkownika – to wszystko spra-
wia, że IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie 6 stanowi najbardziej 
kompletne i najlepiej skomunikowane rozwiązanie do zarządzania 

serwisem w terenie, dostępne na rynku.
MARK BREWER, IFS GLOBAL INDUSTRY DIRECTOR FOR SERVICE

http://www.ifsworld.com/corp/industries/
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IFS WPROWADZA ROZWIĄZANIA 
W MODELU SAAS DO ZARZĄDZANIA 
FLOTĄ I NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI 
DLA LOTNICTWA KOMERCYJNEGO
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsię-
biorstw, poinformowała podczas IFS World Conference w Atlan-
cie o wprowadzeniu na rynek rozwiązań IFS Maintenix™ Fleet 
Planner oraz IFS Maintenix Line Planner. Oba rozwiązania są 
dostępne w modelu Software-as-a-Service (SaaS, oprogramo-
wanie jako usługa), a ich celem jest pomoc operatorom komer-
cyjnym w zwiększeniu skuteczności długo- i krótkoterminowego 
planowania obsługi technicznej, optymalnym wykorzystaniu 
posiadanych zasobów oraz zwiększeniu dostępności operacyj-
nej samolotów. Są to pierwsze rozwiązania z serii IFS Maintenix 
dostępne w modelu SaaS, opracowane specjalnie pod kątem 
zaspokojenia kluczowych potrzeb serwisowo-projektowych sek-
tora lotnictwa komercyjnego. 

R ozwiązanie IFS Maintenix Fleet 
Planner zaprojektowano pod 
kątem tworzenia lepszych długo-

terminowych planów związanych z re-
montami kapitalnymi oraz minimalizacji 
czynności ręcznych związanych z ich 
aktualizowaniem. Generuje ono, szyb-
ko i automatycznie, proste i złożone 
plany serwisowe, dając użytkownikom 
możliwość ich porównywania ze wskaź-
nikami KPI oraz scenariuszami modelu 
„what if”, jak również ich publikowania. 
Idące za tym zwiększenie efektywności 
działań daje osobom decyzyjnym czas 
i dane umożliwiające wybranie najlep-
szego planu oraz pozwala na szybkie 
reagowanie na zmiany harmonogramu.
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Rozwiązanie powstało we współ-
pracy z doświadczonymi planistami 
pracującymi dla operatorów lotniczych. 
IFS Maintenix Fleet Planner jest już 
wdrożone na zasadach programu wczes-
nych nabywców przez dużą linię lot-
niczą z Ameryki Północnej, zarządzają-
cą zróżnicowaną fl otą odrzutowych 
samolotów szeroko- i wąskokadłubo-
wych oraz samolotów odrzutowych 
o zasięgu regionalnym. Pracujący w wa-
runkach rzeczywistych system wykazał 
zdolność do wprowadzania usprawnień 
w zakresie dostępności samolotów, 
skuteczności kontroli i wykorzystania 
hangarów.

Rozwiązanie IFS Maintenix Line 
Planner umożliwia planistom efektywne 
tworzenie, zmienianie oraz publikację 
harmonogramów bieżącej obsługi tech-
nicznej. Rozwiązanie pomaga w zwięk-
szeniu efektywności prowadzonych 
działań poprzez skoncentrowanie na 
elementach o wysokim priorytecie oraz 
identyfi kacji przyczyn problemów do-
tyczących obsługi technicznej, np. braku 
części zamiennych czy narzędzi specjal-
nych lub braku pracowników. Dzięki 
zautomatyzowaniu przepływu pracy 
IFS Maintenix Line Planner umożliwia 

użytkownikom nie tylko szybszą reak-
cję na nagłe zdarzenia wpływające na 
harmonogram, ale również maksyma-
lizację zdolności operacyjnych, wydaj-
ności obsługi technicznej oraz zasobów 
sieciowych.

Rozwiązanie opracowano we współ-
pracy z liniami lotniczymi LATAM 
Airlines – największym operatorem lot-
niczym na terenie Ameryki Łacińskiej, 
zarządzającym fl otą składającą się z po-
nad 300 samolotów oraz posiadającym 
zakłady remontowe rozsiane po tery-
torium Ameryki Południowej i Środ-
kowej. Firma LATAM, jako partner 
fi rmy IFS biorący udział w tworzeniu 
rozwiązania i jego testowaniu, już dziś 
odnosi korzyści z wdrożenia rozwiąza-
nia IFS Maintenix Line Planner.

„Dynamika i skala działalności linii 
lotniczych LATAM wymagała zastoso-
wania rozwiązania, którego wdrożenie 
byłoby szybkie i bezproblemowe, a któ-
re jednocześnie wydatnie usprawniłoby 
nasz proces planistyczny” – powiedział 
Sebastian Acuto, wiceprezes ds. obsługi 
technicznej i projektowania w fi rmie 
LATAM. „IFS Maintenix Line Planner 
nie tylko zapewnia oszczędność czasu 
planistów i usprawnia komunikację, 
tworzy on również lepsze i bardziej 
wydajne harmonogramy zwiększające 
elastyczność operacyjną fi rmy”.

Oba rozwiązania IFS Maintenix bez-
problemowo współpracują z dowolnym 
oprogramowaniem planistyczno-pro-
jektowym i są dostępne w modelu SaaS 
– umożliwia to organizacjom szybkie 
i ekonomiczne wykorzystanie innowa-
cyjnych rozwiązań w celu zaspokojenia 
zmieniających się potrzeb w zakresie 
zarządzania obsługą techniczną, zapew-
niając jednocześnie łatwe skalowanie 
w razie zmian organizacyjnych i harmo-
nogramowych.

Scott Helmer, wiceprezes ds. sektora 
lotnictwa i obrony w korporacji IFS, 
dodał: „Rozwój fl oty, większa licz-
ba tras i nowych, skomplikowanych 
w swojej budowie samolotów zwięk-
szyły wywieraną na linie lotnicze presję 
związaną z obniżeniem kosztów obsługi 
technicznej, maksymalizacją alokacji 
zasobów oraz zwiększeniem dostępno-
ści samolotów. Podstawę w tym przy-
padku stanowi harmonogram obsługi 
technicznej, ponieważ wszystkie kolejne 
sukcesy – krótsze czasy oczekiwania na 
samolot, utrzymanie zdolności opera-
cyjnej fl oty oraz utrzymywanie kosz-
tów obsługi technicznej i materiałów 

pod kontrolą – zależą od tworzenia nie 
tylko solidnych, ale i elastycznych pla-
nów. Dzięki rozwiązaniom IFS Main-
tenix Fleet Planner oraz IFS Maintenix 
Line Planner klienci mogą w sposób 
bardziej ekonomiczny wychodzić na-
przeciw tym wymaganiom, zachowując 
skalowalność w odniesieniu do rozwoju 
rynkowego”.

Rozwiązanie IFS Maintenix Fleet 
Planner jest dostępne już teraz, a IFS 
Maintenix Line Planner będzie dostępne 
w trzecim kwartale 2018 roku. 

Podstawę stanowi harmonogram 
obsługi technicznej, ponieważ
wszystkie kolejne sukcesy 
– krótsze czasy oczekiwania na 
samolot, utrzymanie zdolności 
operacyjnej fl oty oraz utrzymy-
wanie kosztów obsługi technicz-
nej i materiałów pod kontrolą 
– zależą od tworzenia nie tylko 
solidnych, ale i elastycznych 
planów. Dzięki rozwiązaniom 
IFS Maintenix Fleet Planner 
oraz IFS Maintenix Line Planner 
klienci mogą w sposób bardziej 
ekonomiczny wychodzić naprze-
ciw tym wymaganiom, zacho-
wując skalowalność w odniesie-
niu do rozwoju rynkowego. 
SCOTT HELMER
WICEPREZES DS. SEKTORA LOTNICTWA 
I OBRONY, IFS
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F irma Voigt, założona w 1992 roku 
w Zabrzu, specjalizuje się w pro-
dukcji i dystrybucji profesjonal-

nych produktów utrzymania czystości. 
Jej produkty są wysoko cenione nie 
tylko przez klientów w Polsce, ale rów-
nież w wielu krajach Europy. Voigt dys-
ponuje szeroko rozwiniętą siecią dys-
trybucyjną na terenie kraju, a ponadto 
współpracuje z partnerami biznesowymi 
w Niemczech, Czechach, Rumunii, na 
Łotwie, Litwie, Słowacji i Szkocji. 

„Historia naszego przedsiębiorstwa 
rozpoczęła się równolegle z rozwojem 
profesjonalnego rynku utrzymania czys-
tości w naszym kraju. Możemy powie-
dzieć, iż byliśmy w wąskim gronie pro-
ducentów będących prekursorami roz-
woju i budowania świadomości w za-
kresie znaczenia stosowania profesjonal-
nych produktów utrzymania czystości” 
– informuje Ludmiła Jama-Voigt, wice-
prezes zarządu PPUH Voigt Sp. z o.o.

Mijające 25 lat to okres dynamicznego
rozwoju Voigt – czas inwestycji, budo-
wania pozycji na rynku i rozwoju za-
równo w aspekcie produktowym, jak 
i organizacyjnym. To również czas budo-
wania zaufania do marki oraz wzmac-
niania współpracy z partnerami bizne-

sowymi. Oferta Voigt obejmuje obecnie 
ponad 160 produktów do profesjo-
nalnego utrzymania czystości, w tym 
m.in. dwie nowe linie produktowe, 
przeznaczone dla odbiorców w branży 
hotelowej i gastronomicznej. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom klienta indy-
widualnego, fi rma uruchomiła również 
linię dla odbiorców detalicznych. 

„Swój sukces budujemy dzięki wyso-
kiej jakości preparatom wytwarzanym 
według naszych autorskich receptur. 

W naszym laboratorium są opraco-
wywane rozwiązania, które spełniają 
oczekiwania najbardziej wymagających 
klientów. Badania prowadzone przez 
doświadczonych laborantów pozwalają 
na zastosowanie substancji aktywnych 
w optymalnych stężeniach, zapewniają-
cych działanie wszystkich składników 

VOIGT REALIZUJE 
STRATEGIĘ ROZWOJU 
PRZY UŻYCIU 
IFS APPLICATIONS
Voigt – czołowy producent profesjonalnych środków utrzymania 
czystości – prowadzi działalność na polskim rynku od ponad 
25 lat. Firma skupia się na obsłudze klientów instytucjonalnych 
m.in. w branży przemysłowej, hotelarskiej i gastronomicznej. 
Voigt stosuje i rozwija nowoczesny model biznesowy, polegający 
na oferowaniu klientom wartości dodanej w postaci usług ser-
wisowych, szkoleń i audytu. Od roku 2016 procesy biznesowe 
w Voigt wspiera system IFS Applications, który pomaga w zwięk-
szaniu efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa i jego przewagi
konkurencyjnej na rynku.
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w pełnej synergii” – wyjaśnia Klaus Voigt, 
prezes zarządu PPUH Voigt Sp. z o.o.

USŁUGI WARTOŚCIĄ DODANĄ
Voigt buduje swoją przewagę konkuren-
cyjną, oferując klientom wartość dodaną 
w postaci usług serwisowania sprzętu 
oraz audytów i szkoleń dotyczących 
technik i technologii utrzymania czysto-
ści. Tym obszarem działalności zajmuje 
się specjalnie utworzony dział SAS 
(Szkolenia – Audyt – Serwis). Głównym 
jego zadaniem jest pomoc klientom 
w praktycznym wdrażaniu rozwiązań 
do utrzymania czystości obiektów, 
a także rozwiązywanie problemów i do-
radztwo z zakresu technologii utrzyma-
nia czystości.

„Prowadząc podstawową działalność, 
nie zapominamy, że nieodłącznym jej 
elementem jest przekazywanie naszych 
doświadczeń innym. Kładąc nacisk na 
działalność szkoleniową, organizujemy
pokazy i prezentacje skierowane do na-
szych klientów. Nasz program szkole-
niowy dotyczy nie tylko preparatów 
chemicznych, lecz także technik i tech-
nologii sprzątania. Szkolenia takie dają 
gwarancję w pełni profesjonalnego i efek-
tywnego wykorzystywania naszych 

produktów” – podkreśla Klaus Voigt, 
prezes zarządu PPUH Voigt Sp. z o.o. 

Właściwy dobór środków czyszczą-
cych i odpowiednich technologii utrzy-
mania czystości ułatwia wcześniejsze 
przeprowadzenie audytu. Jego efektem 
jest szczegółowa dokumentacja tech-
nologiczna, obejmująca takie zagadnie-
nia, jak: optymalne dobranie środków 
czyszczących i efektywnej technologii 
sprzątania, dobór odpowiednich akceso-
riów oraz rady i wskazówki ułatwiające 
utrzymanie czystości. 

Wykwalifi kowani serwisanci zaj-
mują się montażem i serwisowaniem 
systemów dozujących. Służą również 
radą w zakresie doboru odpowiednich 
środków chemicznych oraz technik 
sprzątania.

CSR I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Ważnym elementem strategii Voigt są 
działania z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Szeroko rozumiany 
CSR jest mocno wpisany w funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa i stanowi 
nieodłączny komponent budowania 
jego wartości. Firma prowadzi działania 
proekologiczne, które mają na celu pro-
mowanie odpowiedzialnego stylu życia, 
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA 
IFS APPLICATIONS 
Optymalizacja procesów
Usprawnienie komunikacji
Szczegółowa kontrola kosztów
Sprawne planowanie produkcji
Efektywne zarządzanie zamówieniami
Poprawa obsługi serwisowej dzięki 

rozwiązaniom mobilnym
Usprawnienie procesu sprzedaży
Sprawna obsługa kadr

WDROŻONE MODUŁY
IFS Finanse
IFS Dystrybucja
IFS Produkcja (w tym IFS Harmono-

gramowanie Operacyjne)
IFS CRM
IFS Zasoby Ludzkie
IFS Zarządzanie Dokumentacją
IFS Zarządzanie Jakością
IFS Business Analytics
Liczba użytkowników systemu: 98



a ponadto aktywnie wspiera lokalną 
społeczność, m.in. poprzez propagowa-
nie kultury fi zycznej i wsparcie rozwoju 
kultury. 

Voigt organizuje również liczne szko-
lenia wewnętrzne dla pracowników oraz 
wspiera indywidualne podnoszenie ich 
kwalifi kacji, wychodząc z założenia, że
inwestowanie w kadry to w istocie inwes-
towanie w przyszłość i rozwój przedsię-
biorstwa. 

INNOWACJE I INWESTYCJE 
Kierownictwo Voigt docenia rolę inno-
wacji zarówno w sferze produkcyjnej, 
jak i organizacyjnej. Niedawno zakoń-
czyła się realizacja inwestycji w nową 
linię technologiczną, jedną z najnowo-
cześniejszych w Europie. Prężnie dzia-
łający dział badań i rozwoju nieustannie 
opracowuje nowe rozwiązania produk-
towe, które są sukcesywnie wprowadza-
ne na rynek.

„W dzisiejszej szybko zmieniającej 
się rzeczywistości rynkowej tylko or-
ganizacje dysponujące innowacyjnymi 
i zaawansowanymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi, będącymi odpowiedzią
na potrzeby rynku, są w stanie utrzy-
mać pozycję lidera w swojej branży 
i budować przez to przewagę konkuren-

cyjną” – podkreśla Ludmiła Jama-Voigt. 
„Mamy pełną świadomość, że u pod-
staw systematycznego rozwoju przed-
siębiorstwa leżą takie wartości, jak zo-
rientowanie na klienta, innowacyjność 
i kreatywność. Każdy etap naszej dzia-
łalności i każdy proces zaprojektowane 
są w taki sposób, aby sprostać wymaga-
niom klientów, a nawet wyprzedzać ich 
oczekiwania. Jesteśmy przekonani, że 

najlepszym sposobem na przewidywa-
nie przyszłości jest jej tworzenie”.

ROZWÓJ WSPIERANY PRZEZ IT 
Voigt inwestuje w nowoczesne narzę-
dzia IT i rozbudowuje infrastrukturę in-
formatyczną. Od roku 2016 zarządzanie 
przedsiębiorstwem wspomaga system 
IFS Applications. To nowoczesne roz-
wiązanie zastąpiło wcześniej używany 
system ERP, który nie spełniał rosną-
cych potrzeb fi rmy związanych ze zmia-
nami na rynku. Istotnym czynnikiem, 
który wpłynął na wybór systemu IFS 
Applications, była jego elastyczność, 
umożliwiająca realizację nowej strategii 
sprzedaży.

„Decyzja o wdrożeniu nowoczesne-
go systemu ERP miała znaczenie strate-
giczne i zapewniła naszej fi rmie per-
spektywę dalszego rozwoju” – informu-
je Jacek Grynicki, dyrektor zarządza-
jący i prokurent w fi rmie PPUH Voigt 
Sp. z o.o. „Główne cele biznesowe tej 
inwestycji były związane z potrzebą 
usprawnienia komunikacji zarówno 
wewnątrz organizacji, jak i wymiany 
informacji z otoczeniem zewnętrznym. 
Poprzedni system blokował nasz rozwój 
w obszarze sprzedażowym i nie pozwa-
lał na wprowadzenie nowych rozwią-
zań ułatwiających realizację nowej poli-
tyki sprzedaży”.

WDROŻENIE W PEŁNYM ZAKRESIE
IFS Applications wspiera realizację 
najważniejszych procesów biznesowych, 
począwszy od produkcji, logistyki 
i fi nansów, po CRM i obsługę kadr. 
Systemem objęto również dział SAS 

Szkolenia
Certyfi kowane szkolenia praktyczno-

-teoretyczne z zakresu profesjonal-
nego utrzymania czystości

Technologie sprzątania 

Audyt
Właściwe dobranie środków do 

obszarów, powierzchni występu-
jących w obiekcie oraz rodzaju 
zabrudzeń

Ustalenie częstotliwości mycia 
w zależności od natężenia ruchu 
lub innych czynników wpływających 
na szybsze powstawanie zabrudzeń

Dobranie efektywnej technologii 
sprzątania w zależności od rodzaju 
i intensywności zabrudzeń

Dobór odpowiednich akcesoriów 
do sprzątania

Porady i wskazówki usprawniające 
proces sprzątania

Serwis
Montaż i serwisowanie systemów 

dozujących
Doradztwo w zakresie doboru 
środków chemicznych i technik 
sprzątania

SZKOLENIA - AUDYT - SERWIS

16 IFS WORLD

©
Ph

ot
o 

Vo
ig

t

KLAUS VOIGT, PREZES ZARZĄDU PPUH VOIGT SP. Z O.O.



IFS WORLD 17

(Szkolenia – Audyt – Serwis), które-
go działania mają istotne znaczenie 
w budowaniu przewagi konkurencyj-
nej przedsiębiorstwa. Wprowadzone 
rozwiązania mobilne do obsługi zleceń 
serwisowych usprawniają ich realizację, 
a to przekłada się na zwiększenie pozio-
mu zadowolenia klientów.

Sprawniej odbywa się obieg doku-
mentów pomiędzy najważniejszymi jed-
nostkami w fi rmie: działem produkcji, 
logistyki, sprzedaży oraz działem fi nan-
sowym. Poprawiła się również komu-
nikacja ze środowiskiem zewnętrznym, 
czyli rynkiem dystrybucji. W obszarze 
sprzedażowym wprowadzono nowe 
narzędzia, które wspomagają pracę do-
radców handlowych i ułatwiają analizę 
sytuacji na rynku.

Wdrożenie modułu do obsługi portali 
osobistych usprawniło obsługę kadr. 
„Uruchomiliśmy rozwiązania webowe 
dla pracowników, ułatwiające zarzą-
dzanie czasem pracy. Czynności, takie 
jak rozliczenia delegacji czy składanie 
wniosków urlopowych, odbywają się 
wyłącznie w systemie IFS Applications. 
W najbliższym czasie planujemy uru-
chomienie w ramach portali osobistych 
kolejnych funkcji poprawiających ob-
sługę kadr”– wyjaśnia Arkadiusz Burda, 
szef działu IT w fi rmie PPUH Voigt 
Sp. z o.o., i dodaje: „Ogromną korzyścią 
jest dla nas możliwość samodzielnych 
działań w systemie. Poprzedni system 
nie pozwalał użytkownikom nawet na 
minimalną ingerencję, a wszelkie zmia-
ny, nawet te najprostsze, typu dodanie 
pola, wymagały interwencji u dostawcy. 
IFS Applications daje możliwość kasto-
mizacji, takich jak tworzenie nowych 
formatek, pól i zakładek. Dla nas stano-
wi to istotną wartość dodaną”.

SPRAWNY PRZEPŁYW INFORMACJI, 
WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ
System IFS Applications obsługuje 
pełny łańcuch działań, od momentu wy-
generowania zapytania klienta, poprzez 
obsługę tego zapytania, uruchomienie 
procesu produkcyjnego i logistycznego, 
po rozliczenie zamówienia w obszarze 
fi nansów. W zakresie produkcyjnym 
nastąpiła poprawa efektywności, 
m.in. dzięki wdrożeniu funkcji harmo-
nogramowania z ograniczeniami (moduł 
IFS Harmonogramowanie Operacyjne). 
Nowe rozwiązania pozwalają w czasie 
rzeczywistym mierzyć efektywność 
pracy poszczególnych obszarów zwią-
zanych z produkcją, zarówno pracy 
zespołów ludzkich, jak i parku maszy-
nowego. 

„Rozwiązanie fi rmy IFS wspiera 
dynamiczny rozwój naszego przedsię-
biorstwa. Po wdrożeniu wzrosła efek-
tywność pracy, zwłaszcza w obszarze 
produkcji” – stwierdza dyrektor Jacek 
Grynicki. „Przewagę konkurencyjną 
budujemy przede wszystkim, rozwija-
jąc działalność w zakresie obsługi serwi-
sowej klientów oraz szkoleń z techno-
logii użytkowania naszych produktów. 
Elementem wdrożenia systemu IFS Ap-
plications było wprowadzenie do ob-
sługi serwisowej rozwiązań mobilnych, 
a także zastosowanie nowych rozwiązań 
biznesowych w obszarze sprzedażo-
wym, co zwiększyło konkurencyjność 
Voigt na rynku”.

„Wdrożenie systemu IFS Applica-
tions wymusiło również unowocześ-
nienie naszej infrastruktury IT, a to 
oznacza m.in. większe bezpieczeństwo 
danych. To jedna z wartości dodanych 
tego wdrożenia. Obecnie rozważamy 
wprowadzenie rozwiązania IFS do 
wizualizacji procesów produkcyjnych. 
Jesteśmy przekonani, że zwiększyłoby 
to motywację pracowników i przyczy-
niło się do zwiększenia efektywności. 
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości 
rozwoju systemu” – podsumowuje 
Jacek Grynicki. 

Mamy pełną świadomość, 
że u podstaw systematycznego 
rozwoju przedsiębiorstwa leżą 
takie wartości, jak zorientowanie
na klienta, innowacyjność i kre-
atywność. Każdy etap naszej 
działalności i każdy proces 
zaprojektowane są w taki spo-
sób, aby sprostać wymaganiom 
klientów, a nawet wyprzedzać ich 
oczekiwania. Jesteśmy przekona-
ni, że najlepszym sposobem na 
przewidywanie przyszłości jest 
jej tworzenie.
LUDMIŁA JAMA-VOIGT
WICEPREZES ZARZĄDU PPUH VOIGT SP. Z O.O.
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Rozwiązanie fi rmy IFS wspiera 
dynamiczny rozwój naszego 
przedsiębiorstwa. Po wdroże-
niu wzrosła efektywność pracy, 
zwłaszcza w obszarze produkcji. 
Elementem wdrożenia systemu 
IFS Applications było wprowa-
dzenie do obsługi serwisowej 
rozwiązań mobilnych, a także 
zastosowanie nowych rozwiązań 
biznesowych w obszarze sprzeda-
żowym, co zwiększyło konkuren-
cyjność Voigt na rynku.
JACEK GRYNICKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY I PROKURENT 
W PPUH VOIGT SP. Z O.O.
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 Voigt obchodził w ubiegłym roku 
swoje 25-lecie. Jak w tym czasie 
rozwijała się działalność przedsię-
biorstwa? 
Działalność naszej fi rmy w 90% doty-
czy rynku krajowego, ale rozwijamy 
się również na rynkach zagranicznych. 
Głównym odbiorcą produktów Voigt 
są Niemcy, jesteśmy też obecni w wielu 
krajach Europy. Od niedawna naszym 
nowym rynkiem jest Szkocja.

Skupiamy się na obsłudze klientów 
instytucjonalnych, przede wszystkim 
z sektora przemysłowego i branży 
usług sprzątających. Ale stawiamy też 
na współpracę z branżą hotelarską i ga-
stronomiczną, która bardzo szybko się 
rozwija. 

Uruchomiliśmy również linię pro-
duktową skierowaną do klientów indy-
widualnych, która jest oferowana pod 
nową marką Voiger.  

 Czym wyróżnia się oferta Voigt 
na tle konkurencji? 
Bardzo ważna w rozwoju naszego 
przedsiębiorstwa jest działalność poza-
produkcyjna, która obejmuje usługi ser-
wisowe, audyty i szkolenia – w skrócie 
obszar ten nazywamy SAS (Szkolenia 
– Audyt – Serwis). Ten model działa-
nia, który systematycznie rozwijamy 
od kilku lat, pomaga nam osiągnąć 
sukces.

Na polskim rynku byliśmy pod tym 
względem pionierami. Oczywiście 
obecnie już wiele organizacji próbuje 
podążać tą samą drogą, ale my też nie 
pozostajemy w miejscu i stale przyspie-
szamy. Naszą przewagę konkurencyjną 
budujemy na właściwym podejściu do 
obsługi serwisowej i audytowo-szko-
leniowej, całej technologii związanej 
z produktami. 

Staramy się patrzeć na nasz biznes 
szeroko. Najważniejsze są potrzeby 
klientów, bo to one generują kolejne eta-
py naszego rozwoju. Z punktu widzenia 
klienta ważne jest to, że oferujemy war-
tość dodaną w postaci usług serwiso-
wych i szkoleniowych. Sam produkt tak 
naprawdę jest „wisienką na torcie”. 

 Dlaczego zarząd Voigt podjął decyzję 
o wdrożeniu nowego systemu ERP?
To była decyzja strategiczna, która miała 
zapewnić dalszy, dynamiczny rozwój 
naszego przedsiębiorstwa. Poprzedni 
system ERP, którego używaliśmy od 
roku 2007, w miarę rozwoju fi rmy 
i zmieniających się realiów rynkowych, 
stał się niewystarczający w stosunku do 
naszych potrzeb. 

Zmiana systemu ERP była wymuszo-
na przede wszystkim brakiem możliwo-
ści pełnego wykorzystania potencjału 
działu SAS, świadczącego usługi serwi-
sowe i szkoleniowe. Ponadto poprzedni 
system blokował rozwój naszej działal-
ności w obszarze sprzedaży, nie pozwa-
lając na wdrożenie rozwiązań i mecha-
nizmów związanych z nową polityką 
sprzedaży. 

Najważniejszą cechą nowego syste-
mu, której poszukiwaliśmy, była jego 
elastyczność. Analiza przedwdroże-
niowa, którą rozpoczęliśmy z innym 
dostawcą, pokazała, że rozwiązanie 
nie spełnia naszych wymagań. Wtedy 
zwróciliśmy się do fi rmy IFS, z którą 
mieliśmy już styczność w 2007 roku. 
W tamtym czasie nasza organizacja nie 
miała jeszcze dużych potrzeb i nie była 
przygotowana na tak zaawansowany 
system. Nasze wrażenia z pierwszego 
kontaktu z konsultantami IFS były bar-
dzo dobre, dlatego chętnie wróciliśmy 
do tematu i postanowiliśmy wspólnie 
spróbować rozwiązać nasze problemy, 
i to się udało.

 Jakie były główne cele biznesowe 
tej inwestycji?
Przede wszystkim potrzeba zapew-
nienia sprawnej komunikacji zarówno 
wewnątrz organizacji, jak i ze środowi-
skiem zewnętrznym, w którym działa-
my. Chcieliśmy zmodernizować i przy-
spieszyć procesy obiegu dokumentów 
pomiędzy kluczowymi działami w orga-
nizacji, czyli obszarem sprzedaży, pro-
dukcji, logistyki i fi nansów. Wymagania 
dotyczące komunikacji zewnętrznej 
były związane z rynkiem dystrybucji, 
który obsługujemy. Konkretnie chodzi-
ło nam o wprowadzenie bardziej ela-
stycznego systemu sprzedażowego.

 Dlaczego wybrali Państwo 
rozwiązanie fi rmy IFS?
O wyborze IFS Applications zdecy-
dowała elastyczność systemu. Zależało 
nam na rozwiązaniu, które jest w sposób 
ciągły rozwijane. To był jeden z bardzo 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
PRODUKT TO TYLKO 
JEDEN Z ELEMENTÓW 
NASZEJ STRATEGII
O rozwoju fi rmy, działalności serwisowej oraz o korzyściach 
z wdrożenia systemu IFS Applications rozmawiamy 
z JACKIEM GRYNICKIM, dyrektorem zarządzającym 
i prokurentem w PPUH Voigt Sp. z o.o.
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Jednym z efektów wdrożenia systemu 
IFS Applications jest rozszerzenie 
kompetencji pracowników działu IT. 
W ciągu ostatnich dwóch lat nasza wie-
dza specjalistyczna znacznie się zwięk-
szyła i jesteśmy teraz de facto serwisan-
tami systemu. Cały „troubleshooting” 
spada teraz na nas i tylko w najtrud-
niejszych przypadkach zwracamy się 
o pomoc do serwisu IFS. Trzeba podkre-
ślić, że dzięki wdrożeniu unowocześnili-
śmy i rozbudowaliśmy naszą infrastruk-
turę IT. Dysponujemy obecnie sprzętem 
z górnej półki, w tym szybkimi dyskami 

SSD, które wykorzystujemy w obszarze 
produkcji.

Z sukcesem przebiegła integracja 
systemu z oprogramowaniem WMS ze-
wnętrznego centrum logistycznego, które 
realizuje dostawy do naszych klientów. 
Wspólnie z konsultantami IFS i informaty-
kami z centrum logistycznego zbudowali-
śmy interfejs do zapewniania komunikacji 
między tymi systemami.

Dzięki wdrożeniu modułu CRM prze-
nieśliśmy do systemu zintegrowanego 
informacje przechowywane do tej pory 
w laptopach handlowców. Pełna historia 

kontaktów z klientami oraz baza kontak-
tów i leadów są dostępne w systemie. 
Mamy możliwość zaawansowanego fi ltro-
wania danych i w razie potrzeby możemy 
eksportować informacje do programów 
zewnętrznych. 

Bardzo użyteczna okazała się funkcjo-
nalność IFS Lobby. W poprzednim syste-
mie dane były prezentowane wyłącznie 
w formie cyfrowej, w postaci tabel i in-
nych zestawień. Obecnie szefowie działu 
produkcji i działu SAS, którzy dysponują 
najbardziej zaawansowanym Lobby, mają 
każdego dnia pełny przegląd sytuacji.

ARKADIUSZ BURDA, SZEF DZIAŁU IT W FIRMIE PPUH VOIGT SP. Z O.O., O KORZYŚCIACH 
Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS
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ważnych aspektów wyboru dostawcy. 
Oczywiście istotny był też aspekt czy-
sto ludzki. Nasze kontakty z przedsta-
wicielami dostawcy od początku były na 
najwyższym poziomie. Mam na myśli 
zarówno osoby związane ze sprzedażą, 
jak i z wdrożeniem systemu. 

Wdrożenie systemu IFS Applications 
było sukcesem dla obu stron. Wszyscy 
stanęliśmy na wysokości zadania – za-
równo nasz dział IT i nasi pracownicy, 
jak i konsultanci IFS. Dzięki temu 
pełny start systemu odbył się zgodnie 
z harmonogramem. Chcę podkreślić, 
że wdrożenie było rozległe i objęło 
wszystkie moduły, które wspomagają 
funkcjonowanie fi rmy, począwszy od 
fi nansów, produkcji i logistyki, skoń-
czywszy na HR. 

 Jak ocenia Pan przebieg wdrożenia?
Wdrożenie i eksploatacja każdego sy-
stemu informatycznego ma kilka faz, 
a wprowadzanie jakichkolwiek zmian 
w organizacji może spowodować 
w pierwszym okresie niechęć osób, 
których ten proces dotyczy. W związku 
z tym musieliśmy dołożyć wszelkich 
starań, by użytkownicy, którzy prze-
chodzili ze starego systemu ERP na 
nowy, mieli świadomość, że przyniesie 
im to wartość dodaną w późniejszym 
okresie, w miarę rozwoju ich wiedzy na 
temat obsługi systemu. Przy współpracy 
działu IT i wiodących użytkowników 
bardzo dobrze poradziliśmy sobie z za-
rządzaniem zmianą. Sukces wdrożenia 
to efekt zaangażowania wszystkich 
uczestników tego projektu, w tym kie-
rownictwa fi rmy.

 Jakie korzyści przyniosło wdrożenie 
systemu IFS Applications? 
Wdrożenie IFS Applications wzmocniło
naszą przewagę konkurencyjną. Naj-
ważniejsze, że obecnie system w pełni 
obsługuje dział SAS, odpowiedzialny 
za usługi serwisowe oraz audyty i szko-
lenia dla klientów. Wprowadziliśmy 
rozwiązania mobilne do obsługi zleceń 
serwisowych – to istotna wartość doda-
na, którą bardzo cenią sobie nasi klienci.

Wdrożony moduł IFS CRM uła-
twił nam realizację przyjętej strategii 
sprzedaży, opartej na nowym modelu 
sprzedażowym. Nowe narzędzia z jed-
nej strony wspomagają pracę doradców 
handlowych, a z drugiej – pozwalają na 
analizę ich działań. 

Jeszcze jedną istotną korzyścią, jaką 
przyniosło wdrożenie systemu jest 
wzrost kompetencji pracowników na-
szego działu IT. Przekłada się to w spo-
sób widoczny na większą efektywność 
pracy użytkowników systemu.

 Czy są plany dalszego rozwoju 
systemu?
Jesteśmy organizacją, która cały czas 
się rozwija i uczy. Nie stoimy w miej-
scu, stale śledzimy rozwój technologii 
i dokładamy starań, by jak najszybciej 
wdrażać nowe rozwiązania, które mogą 
przynieść korzyści pracownikom i całej 
strukturze biznesowej naszego przedsię-
biorstwa. Z jednej strony staramy się jak 
najszybciej reagować na bieżące po-
trzeby rynku, a z drugiej – staramy się 
patrzeć w przyszłość i przewidywać, co 
powinniśmy zrobić, aby przynajmniej 
o krok wyprzedzać konkurencję. 

W miarę potrzeb będziemy rozwi-
jać wdrożone rozwiązanie i poszerzać 
jego funkcjonalność. Interesują nas 
m.in. rozwiązania mobilne dla dorad-
ców handlowych. Zastanawiamy się 
również nad wprowadzeniem rozwią-
zania IFS do wizualizacji procesów 
produkcyjnych w czasie rzeczywistym. 
Fakt, że myślimy o dalszym rozwoju 
systemu, jest najlepszym świadectwem 
na to, że jesteśmy bardzo zadowo-
leni z efektów wdrożenia i z naszej 
współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe 
możliwości i rozwój systemu IFS Appli-
cations. 
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NIEZBĘDNA INTEGRACJA
SYSTEMÓW IT
Rozwój działalności Paula Fish utrud-
niał brak integracji narzędzi informa-
tycznych. Informacje biznesowe były 
niejednolite i trudne do uzyskania, 
a przepływ danych w ramach organi-

zacji ograniczony. Przedsiębiorstwo 
potrzebowało zintegrowanego systemu 
informatycznego klasy ERP, obejmują-
cego całość procesów biznesowych. Po 
przeprowadzeniu analizy dostępnych 
na rynku rozwiązań zarząd Paula Fish 
podjął decyzję o wdrożeniu systemu IFS 

Applications 9, który najlepiej spełniał 
jej wymagania związane z rozwojem 
działalności. Na początku 2017 r. podpi-
sano umowę na wdrożenie rozwiązania 
z fi rmą InfoConsulting, platynowym 
partnerem IFS w Polsce. 

„W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo 
dynamicznie się rozwija, kluczowy staje 
się dostęp do informacji w celu wsparcia 
procesów zarządzania. Dlatego podjęli-
śmy decyzję o wdrożeniu systemu ERP. 
Rozwój tej niegdyś małej rodzinnej 
fi rmy zmierza obecnie w kierunku kor-
poracji, a jakość danych i szybkość ich 
pozyskania stają się kluczowym elemen-
tem zarządzania” – informuje Marek 
Putzlacher, dyrektor zarządzający, Paula
Fish Sławomir Gojdź Sp. J. „System IFS
Applications został wybrany ze względu
na elastyczną architekturę oraz pozy-
tywne opinie użytkowników w bran-
żach zbliżonych do tej, w której funk-
cjonuje nasze przedsiębiorstwo. Wybra-
liśmy także doświadczonego partnera 
– fi rmę InfoConsulting, która gwaran-
towała sprawne i profesjonalne przepro-
wadzenie projektu wdrożeniowego”. 

PAULA FISH
– PRZEDSIĘBIORSTWO Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA RYB 
– OPTYMALIZUJE PROCESY I ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ, 
WDRAŻAJĄC IFS APPLICATIONS

Paula Fish jest obecna na polskim rynku od roku 1998. Po-
czątkowo – pod nazwą Paula Trans – koncentrowała swoją 
działalność na międzynarodowym transporcie chłodniczym. 
Obecnie spółka dysponuje własnymi zakładami przetwórczymi, 
wyposażonymi w nowoczesne chłodnie i komory zamrażania. 
Dzięki temu kontroluje pełny proces produkcyjny: od dostawy 
surowca, poprzez jego przetwarzanie, aż po magazynowanie, 
sprzedaż mrożonek i transport na rynek krajowy i rynki europej-
skie. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa wspiera system IFS 
Applications, zapewniając optymalizację procesów operacyjnych 
i zwiększenie efektywności działań. 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA 
Automatyzacja procesów 

przetwarzania danych
Usprawnienie obiegu informacji 

w przedsiębiorstwie
Dostęp do danych biznesowych 

w czasie rzeczywistym
Usprawnienie raportowania 

zarządczego 
Automatyzacja rozliczania kosztów
Usprawnienie zarządzania 

materiałami i surowcem
Zwiększenie sprawności 

operacyjnej fi rmy
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WDROŻENIE W SZEROKIM 
ZAKRESIE I ZGODNIE 
Z HARMONOGRAMEM
Przed wdrożeniem systemu IFS Ap-
plications w Paula Fish używano wielu 
niezależnych rozwiązań, m.in. w zakre-
sie obsługi magazynów chłodniczych, 
fi nansów i obsługi kadr. Wiele aspektów 
działalności fi rmy było realizowanych 
przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych 
i innych specjalizowanych narzędzi. 
Głównym celem projektu wdrożenia 
było odwzorowanie pełnej działalności 
spółki w jednolitym systemie zintegro-
wanym. 

Wdrożenie objęło wszystkie procesy 
realizowane w obszarze przetwórstwa 
i przechowywania ryb oraz integra-
cję z systemem obsługi logistyczno-
-transportowej. Skoncentrowano się na 
kluczowych procesach dystrybucyjno-
-produkcyjnych i ich odwzorowaniu 
fi nansowym. System IFS Applications 
obejmuje główne obszary funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa, takie jak: fi nanse 
i kontroling, logistyka wejściowa wraz 
z zaawansowanym modułem IFS VAP 
Palety, produkcja, logistyka wyjściowa, 
utrzymanie ruchu i obsługa kadr. 

W ramach projektu zdefi niowano 
nową strukturę organizacyjną fi rmy, 
dostosowując ją do realizacji nowych 
zadań. Ponadto określono kompetencje 
poszczególnych komórek i stanowisk 
pracy. Celem tych działań była poprawa 
efektywności zarządzania przedsiębior-
stwem. 

Wdrożenie i uruchomienie systemu 
odbyło się sprawnie i zgodnie z przyję-
tym harmonogramem. Pierwsze prace 
podjęto w kwietniu 2017 roku, a start 
produkcyjny rozwiązania nastąpił 
w styczniu 2018. 

„Start produkcyjny był nie lada wy-
zwaniem zarówno dla zespołu Paula 
Fish, jak i dla konsultantów InfoCon-
sulting, gdyż ze względu na specyfi kę 
fi rmy ani na chwilę nie można było 
wstrzymać bieżących działań. Wdroże-

nie odbyło się w szybkim tempie i tylko 
dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu 
wszystkich stron udało się zrealizować 
w terminie założone cele” – komentuje 
Ryszard Schwartz, kierownik projektu, 
InfoConsulting. 

System IFS Applications obejmuje 
kluczowe obszary działalności Paula 
Fish: fi nanse, dystrybucję, produkcję, 
remonty oraz kadry i płace. Na począt-
ku zakładano, że w systemie będzie pra-
cować ok. 50 użytkowników. W trakcie 
prac okazało się jednak, że ze względu 
na szeroki zakres wdrożenia potrzebna 
jest większa liczba osób pracujących 
przy użyciu systemu. Obecnie z IFS 
Applications korzysta prawie 80 użyt-
kowników. 

INTEGRACJA PROCESÓW, 
AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ
Główne korzyści z wdrożenia w Paula 
Fish kompleksowego, zintegrowanego 
systemu informatycznego polegają na 

automatyzacji procesów przetwarzania 
danych oraz usprawnieniu i przyspie-
szeniu obiegu informacji w przed-
siębiorstwie. Dzięki wypracowanym 
rozwiązaniom informacje biznesowe są 
spójne i łatwe do uzyskania. 

System IFS Applications usprawnił 
działania fi rmowe w obszarze kontro-
lingu i fi nansów dzięki zapewnieniu 
dostępu do aktualnych danych bizneso-
wych. Utworzenie w systemie centrów 
przychodowych i kosztowych zwięk-
szyło sprawność i jakość raportowania 
zarządczego, dotyczącego informacji 
o stanie biznesu. Dzięki wprowadzeniu 
zasady dostępu, opartego na klasyfi kacji 
użytkowników, zwiększył się poziom 
bezpieczeństwa kluczowych danych 
fi nansowych spółki. Rozliczanie kosz-
tów i ustalanie wyniku fi nansowego 
odbywa się obecnie automatycznie. 
Zautomatyzowano również współpracę 
systemu IFS Applications z systemami 
bankowymi. 

Wdrożenie pozwoliło na optyma-
lizację procesów zakupów, produkcji 
i sprzedaży. Dzięki funkcji identyfi ko-
walności sprawnie przebiegają procesy 
zarządzania materiałami i surowcem. 
Zwiększyła się efektywność operacyjna 
fi rmy w zakresie przepływu danych 

i informacji pomiędzy jednostkami pro-
dukcyjnymi i administracyjnymi. 

„Odzwierciedlenie w systemie IFS 
Applications procesów zachodzących 
w spółce, systemowe rozdzielenie bizne-
su na centra kosztowe i przychodowe 
oraz kompleksowe zarządzanie logisty-
ką magazynową umożliwiają dostęp do 
informacji, które w kluczowy sposób 
wspierają decyzyjność w naszej spółce. 
Dzięki temu zwiększamy efektywność 
operacyjną przedsiębiorstwa” – pod-
sumowuje Marek Putzlacher, dyrektor 
zarządzający, Paula Fish Sławomir 
Gojdź Sp. J. 

Odzwierciedlenie w systemie 
IFS Applications procesów 
zachodzących w spółce, syste-
mowe rozdzielenie biznesu 
na centra kosztowe i przycho-
dowe oraz kompleksowe zarzą-
dzanie logistyką magazynową 
umożliwiają dostęp do infor-
macji, które w kluczowy sposób 
wspierają decyzyjność w naszej 
spółce. W ten sposób zwięk-
szamy efektywność operacyjną 
przedsiębiorstwa. 
MAREK PUTZLACHER
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, PAULA FISH 
SŁAWOMIR GOJDŹ SP. J.

WDROŻONE MODUŁY
IFS Finanse
IFS Dystrybucja
IFS Remonty
IFS Produkcja
IFS Zasoby Ludzkie
IFS Płace
Liczba użytkowników: ok. 80

O FIRMIE PAULA FISH SŁAWOMIR GOJDŹ SP. J.

Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. J. z siedzibą w Słupsku jest jednym z największych 
polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w przetwórstwie ryb, głównie śle-
dzi i szprotów. Firma dysponuje dwoma nowoczesnymi zakładami przetwórczymi, 
w których przetwarza się ryby poprzez fi letowanie, schładzanie i zamrażanie. 
Produkty Paula Fish są dostarczane własnym transportem na polski rynek oraz 
na wiele rynków europejskich.
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N agrody IFS Partner of the Year 
Award są przyznawane corocz-
nie od roku 2015, a ich celem 

jest uhonorowanie wyników i zaan-
gażowania członków programu IFS 
Partner Program. Są oni nagradzani za 
wybitne dokonania w obrębie ekosyste-
mu globalnej sieci partnerów fi rmy IFS 
w siedmiu kategoriach – trzy nagrody 
przyznawane przez samych partnerów, 
trzy nagrody za szczególne osiągnięcia 
oraz nagrodę Customer's Choice przy-
znawaną przez klientów.

Tytuł IFS Innovative Partner of the 
Year to wyróżnienie za innowacje i suk-
cesy, które podkreśla strategiczny wysi-
łek partnerów IFS. Nagrodzeni wykaza-
li się kreatywnością w opracowywaniu 
nowego i innowacyjnego podejścia 
do problemu i/lub procesu klienta. 
InfoConsulting – jako zwycięzca w tej 
kategorii – zaprezentował innowacyjne 
myślenie o sposobach wykorzystania 
rozwiązań fi rmy IFS u klientów, które 
przyczyniły się do osiągnięcia przez 
nich sukcesu biznesowego.

„Jestem bardzo dumny, że nasza fi rma 
zdobyła tytuł IFS Innovative Partner of 
the Year 2018. Znaleźliśmy się w czo-
łówce partnerów biznesowych IFS na 
świecie. Tytuł odbieramy jako ogromne 

wyróżnienie, a także potwierdzenie 
naszych kompetencji, innowacyjności 
oraz zaufania, jakim darzą nas klienci” 
– powiedział Mirosław Kamiński, prezes 
fi rmy InfoConsulting.

Marcin Taranek, prezes IFS na Europę 
Wschodnią i Azję Centralną, skomen-
tował: „Serdecznie gratulujemy fi rmie 

InfoConsulting – najważniejszemu 
partnerowi IFS w Polsce – zdobycia ty-
tułu IFS Innovative Partner of the Year 
2018. Życzymy naszemu partnerowi 
dalszych sukcesów we wdrażaniu inno-
wacyjnych rozwiązań wspomagających 
zarządzanie w polskich przedsiębior-
stwach”. 

INFOCONSULTING ZDOBYWCĄ TYTUŁU 
IFS INNOVATIVE PARTNER OF THE YEAR
Firma InfoConsulting – platynowy partner IFS w Polsce – zdobyła tytuł IFS Innovative Partner of 
the Year Award dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Nagrodę wręczyli Darren Roos, 
prezes korporacji IFS, i David Eager, wiceprezes ds. globalnego partnerstwa, na spotkaniu 
IFS Partner Network Summit, które odbyło się 30 kwietnia 2018 roku w ramach konferencji 
IFS World Conference 2018 w Atlancie (USA).

Od lewej: Darren Roos, prezes korporacji IFS; Grzegorz Musiał, wiceprezes InfoConsulting; David Eager, 
wiceprezes IFS ds. globalnego partnerstwa

IFS INNOVATIVE PARTNER
OF THE YEAR AWARD
EMEA

2018 WINNER
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W 2017 roku fi rma Eltel Norway 
rozpoczęła program transfor-
macji mobilnego personelu, 

w celu umocnienia swojej pozycji ryn-
kowego lidera i optymalizacji działań 
serwisowych. Elementem kluczowym 
było znalezienie najlepszego na rynku 
rozwiązania do zarządzania działa-
niami pracowników mobilnych, które 
umożliwiłoby wydajną obsługę działań 
serwisowych fi rmy Eltel na terenie Nor-
wegii. Po wnikliwej analizie fi rma Eltel 
wybrała rozwiązanie IFS Zarządzanie 
Serwisem w Terenie, oferujące funkcje 
planowania i optymalizacji harmono-
gramu oraz zarządzania kontaktami 
z klientami. Zarządzaniem programem 
i zmianami zajmie się globalna fi rma 
Accenture. Będzie ona również pełnić 
rolę konsultanta, zapewniając fi rmie 
Eltel potrzebne wsparcie.

„Ten projekt ma na celu umożliwienie 
fi rmie Eltel wejścia na kolejny poziom 
wydajności i ugruntowanie jej pozycji 
jako lidera usług serwisowych w Nor-
wegii” – powiedział Thor-Egel Bråthen, 
dyrektor zarządzający w fi rmie Eltel 
Norway. „Rozwiązanie IFS Zarządzanie 
Serwisem w Terenie wyposaży naszych 
techników w narzędzie optymalizujące 

ich pracę, napędzające nasze ciągłe dąże-
nie do udoskonalania usług i wspierające 
interakcję z klientami”.

Eltel Group korzysta z rozwiązań
fi rmy IFS od roku 2000, w którym 
zadecydowała o wdrożeniu systemu 
IFS Applications™. Wdrożenie rozwią-
zania IFS Zarządzanie Serwisem 
w Terenie umożliwi fi rmie skrócenie 
czasu poświęcanego na zarządzanie pro-
dukcją i zasobami. Z rozwiązania będzie 
korzystać ponad 500 techników serwi-
sowych i 30 pracowników administra-
cyjnych.

Glenn Arnesen, prezes IFS Scandina-
via, dodał: „Bardzo cieszy nas fakt, że 
po prawie dwóch dekadach współpracy 
fi rma Eltel zdecydowała się wdrożyć 
kolejne technologie naszej fi rmy. Sta-
nowi to potwierdzenie silnej pozycji 
fi rmy IFS w branży serwisowej oraz jej 
zaangażowania w oferowanie świato-
wej klasy rozwiązania do zarządzania 
serwisem w terenie. Dzięki współpracy 
z naszym długoletnim partnerem, fi r-
mą Accenture, projekt wdrożeniowy 
przebiegnie sprawnie, a jego wynikiem 
będzie szybki zwrot z inwestycji fi rmy 
Eltel w rozwiązanie do zarządzania 
serwisem w terenie”. 

I F S  N A  Ś W I E C I E

ROZWIĄZANIE IFS ZARZĄDZANIE SERWISEM 
W TERENIE I FIRMA ACCENTURE ZWIĘKSZĄ 
WYDAJNOŚĆ PONAD 500 TECHNIKÓW 
SERWISOWYCH FIRMY ELTEL NORWAY
ELTEL NORWAY UMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ LIDERA RYNKOWEGO 
I ZWIĘKSZA SATYSFAKCJĘ KLIENTA DZIĘKI ROZWIĄZANIU 
IFS ZARZĄDZANIE SERWISEM W TERENIE
Firma Eltel Norway zadecydowała o wdrożeniu rozwiązania 
IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie (IFS FSM) oraz rozpoczęciu 
współpracy z fi rmą Accenture, w celu umocnienia własnej pozy-
cji lidera rynku usług serwisowych w zakresie obsługi kluczowej 
infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej w Skandynawii, 
Polsce oraz w Niemczech. Rozwiązanie IFS FSM zostanie wdro-
żone jako główna platforma technologiczna fi rmy Eltel.

O FIRMIE ELTEL

Eltel jest wiodącym północnoeuro-
pejskim dostawcą usług tech-
nicznych w zakresie kluczowych 
elementów inteligentnej infrastruk-
tury (sieci Infranet), między innymi 
w segmentach rynkowych związa-
nych z energetyką i komunikacją. 
Firma prowadzi swoje działania na 
terenie Skandynawii, Polski oraz 
Niemiec. Eltel oferuje szeroką 
gamę usług zintegrowanych: od 
obsługi technicznej i działań moder-
nizacyjnych po realizację projektów. 
Może też poszczycić się zróżnico-
wanym portfelem kontraktowym 
i rosnącą liczbą klientów, do której 
należą właściciele dużych sieci. 
W 2017 roku fi rma Eltel osiągnęła 
sprzedaż na poziomie 1,3 miliarda 
euro. Obecnie zatrudnia ok. 8000 
pracowników. Od 2015 roku fi rma 
Eltel AB jest notowana na giełdzie 
Nasdaq w Sztokholmie.



IFSworld.com 
NINIEJSZY MAGAZYN NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 Z PÓŹN. 
ZM.). FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ I ZAKRES USŁUG ULEGAJĄ ZMIANOM ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ STAŁEGO ICH 
UDOSKONALANIA. PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI IFS W SPRAWIE AKTUALNYCH ZMIAN I SZCZEGÓŁÓW. 
IFS I WSZYSTKIE PRODUKTY IFS TO ZNAKI TOWAROWE NALEŻĄCE DO IFS. NAZWY INNYCH FIRM I PRODUKTÓW WYMIENIONYCH 
W TYM DOKUMENCIE MOGĄ STANOWIĆ ZNAKI TOWAROWE ICH WŁAŚCICIELI.


