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R
ów no 15 lat te mu
VMwa re ja ko pio -
nier za in we sto wał
w stwo rze nie opro-
gra mo wa nia do
wir tu ali za cji ser -

we rów. To by ła de cy zja, dzię ki
któ rej sta li śmy się li de rem
w dzie dzi nie wir tu ali za cji i in -
fra struk tu ry chmu ro wej – mó -
wił Elie Ka na an, wi ce pre zes
VMwa re ds. mar ke tin gu, pod -
czas otwar cia VMwa re Fo rum
2013. 

To co rocz ne wy da rze nie
bran ży IT po świę co ne za gad -
nie niom zwią za nym z chmu rą,
wir tu ali za cją i roz wią za nia mi
mo bil ny mi. W tym ro ku od by ło
się w War sza wie po raz pią ty,
sku pia jąc re kor do wą licz bę bli -
sko 800 uczest ni ków. Po dob ne
im pre zy od by ły się tej wio sny
w kil ku dzie się ciu mia stach
na ca łym świe cie. 

Fun da ment VMwa re opie ra
się na wir tu ali za cji ser we rów. To
ter min od daw na nie ob cy pol -
skim fir mom. Tech no lo gia ta
umoż li wia wie lu apli ka cjom
dzia ła nie na róż nych sys te mach
ope ra cyj nych uru cho mio nych
na tym sa mym fi zycz nym ser -
we rze z wy ko rzy sta niem wol nej
mo cy. Dzię ki te mu moż nawpeł -
ni wy ko rzy stać moc ob li cze nio -

wą i za so by ser we rów, uru cha -
mia jąc ko lej ne ma szy ny wir tu al -
ne na jed nym fi zycz nym ser we -
rze – za miast ku po wać ko lej ne
ser we ry fi zycz ne. 

– Spra wi li śmy, że fi zycz na in -
fra struk tu ra sprzę to wa sta ła się
nie wi docz na, a ca ła ak tyw ność
zna la zła się po stro nie opro gra -
mo wa nia – stwier dził Elie Ka na -
an. 

Do dat ko wo wir tu ali za cja po -
zwa la też na szyb sze do star cze -
nie usług dla biz ne su dzię ki te -
mu, że czas po trzeb ny na two -
rze nie no we go wir tu al ne go sys -
te mu ope ra cyj ne go go to we go
do pra cy jest bar dzo krót ki. Tak
skon fi gu ro wa ne ser we ry znacz -
nie szyb ciej i wy daj niej po ro zu -
mie wa ją się też mię dzy so bą. 

Jak po dał Elie Ka na an, wir tu -
ali za cja ser we rów, we dle da -
nych VMwa re, da je wzrost
oszczęd no ści rzę du 164 proc.
w za kre sie wy dat ków in we sty -
cyj nych na  roz wój pro duk tu lub
wdro że nie sys te mu oraz 182
proc. w ob rę bie kosz tów zwią -
za nych z utrzy ma niem pro duk -
tu czy sys te mu. 

Dru gim fun da men tem dzia -
łal no ści VWwa re, jak pod kre ślił
wi ce pre zes fir my, jest chmu ra
hy bry do wa – Hy brid Clo ud,
czy li po łą cze nie chmu ry pry -
wat nej z ofer tą ze wnętrz nych
do staw ców chmu ry pu blicz nej.
Clo ud com pu ting to ry nek ro -

sną cy naświe cie wbar dzo szyb -
kim tem pie. Pro gno zo wa na
śred nio rocz na sto pa wzro stu
do ro ku 2015 to 33 proc. Pla su je
się zde cy do wa nie po wy żej
śred niej dla ca łe go ryn ku usług
IT po zo sta ją cej na po zio mie
oko ło 5 proc. 

Po nad dwie trze cie pol skich
firm ko rzy sta ją cych z tech no lo -
gii chmu ro wych wy bie ra chmu -
ry pry wat ne, za mknię te na ser -
we rach we wnątrz wła snej fir my.
Tyl ko 20 proc. de cy du je się
na chmu ry pu blicz ne do star -
cza ne z ser we rów ze wnętrz -
nych przez ogól no do stęp nych
do staw ców, ta kich jak Mi cro soft,
Ama zon czy Go ogle. Po łą cze -
niem obu tych ty pów są chmu ry
hy bry do we, na któ re sta wia
17 proc.  pol skich firm. 

Co raz więk sza po pu lar ność
opro gra mo wa nia chmu ro we go
opie ra się na moż li wo ści do sto -
so wa nia go do po trzeb przed -
się bior stwa, któ re ko rzy sta zdo -
kład nie ta kich za so bów, ja kich
w da nej chwi li po trze bu je. To
po zwa la oszczę dzić na wy dat -
kach nie tyl ko naopro gra mo wa -
nie, ale przede wszyst kim
na har dwa re i lu dzi ob słu gu ją -
cych go. Ofer tą VMwa re z te go
za kre su jest sys tem vClo ud Su -
ite, czy li ze staw opro gra mo wa -
nia umoż li wia ją cy two rze nie
chmur we wnętrz nych, ale rów -
nież pu blicz nych.

– Je śli roz po czy nasz po dróż
z tą plat for mą, uzy sku jesz
wzrost oszczęd no ści na po zio -
mie15 proc. – stwier dził Ka na an,
po da jąc kil ka przy kła dów firm,
któ re już ko rzy sta ją z roz wią zań
chmu ro wych VMwa re. 

Zna la zła się wśród nich m.in.
ame ry kań ska fir ma Re vlon, któ -
rej oszczęd no ści z te go ty tu łu
się gnę ły75 mln dol. Kom po nen -
tów te go roz wią za nia uży wa ją
rów nież pol skie fir my, ta kie jak
Gru pa Onet i oraz Gru pa In te -
ger. Na ba zie vSphe re VMwa re
stwo rzył plat for mę vClo ud Hy -
brid Se rvi ce, czy li hy bry do wą
chmu rę ob li cze nio wą łą czą cą
ist nie ją ce cen tra da nych
z chmu rą pu blicz ną.

– Pu blicz ne chmu ry ofe ro wa -
ne przez ze wnętrz nych do staw -
ców nie są kom pa ty bil ne zar chi -
tek tu rą ser we ro wą i sys te mo wą
wie lu firm, dla te go stwo rzy li śmy
roz wią za nie po śred nie bę dą ce
mo stem mię dzy oby dwo ma śro -
do wi ska mi – stwier dził Elie Ka -
na an. – Dzię ki na szym roz wią za -
niom z za kre su Hy brid Clo ud
chce my przy wró cić dzia łom IT
kon tro lę nad ty mi sfe ra mi. Ofe -
ru je my roz sze rze nie chmu ry
pry wat nej do chmu ry hy bry do -
wej – po to, by moż li we sta ło się
ko rzy sta nie z do bro dziejstw
chmu ry pu blicz nej. 

Przy kła dem kom plet ne go
roz wią za nia ty pu Clo ud, go to -

we go do pra cy od ra zu po za in -
sta lo wa niu w śro do wi sku IT,
jest HP Clo ud Sys tem Opti mi -
zed for VMwa re. Plat for ma ta
zo sta ła za pre zen to wa na przez
fir mę HP pod czas jed nej z se sji
VMwa re Fo rum 2013. Ze staw
ten skła da się ze sprzę tu HP,
opro gra mo wa nia wir tu ali za cyj -
ne go VMwa re oraz na rzę dzi HP
i VMwa re do za rzą dza nia
chmu rą.

Ale chmu ra to nie wszyst ko.
Do Pol ski do tar ło nie daw no zja -
wi sko, któ re jest odkil ku mie się -
cy jed nym z naj istot niej szych
świa to wych tren dów IT. Cho dzi
o Bring Your Own De vi ce (BY -
OD), czy li wy ko rzy sty wa nie
urzą dzeń mo bil nych – smart fo -
nów i ta ble tów – do ce lów służ -
bo wych. We dług da nych
VMwa re aż dwie trze cie pra -
cow ni ków wy ko rzy stu je dopra -
cy dwa lub wię cej urzą dzeń.
Do 2016 ro ku po ło wa wszyst -
kich urzą dzeń oprócz kom pu te -
rów PC bę dzie wy ko rzy sty wa -
na za rów no w pra cy, jak i w do -
mu.

– Na sta ła era wie lu urzą dzeń
mo bil nych, a licz ba tych, któ -
rych uży wa my na co dzień, bar -
dzo wzro sła w cią gu ostat nich
lat – stwier dził Elie Ka na -
an. – Dzię ki smart fo nom i ta ble -
tom ma my dziś sta ły do stęp
do ser wi sów spo łecz no ścio -
wych czy ma ila, ale co raz czę -

ściej chce my też ob słu gi wać
w ten spo sób stre fę służ bo wą.
Tym cza sem jest ona ści śle od se -
pa ro wa na od stre fy pry wat nej,
a ja kie kol wiek ich prze cię cie
po wo du je za gro że nia dla bez -
pie czeń stwa da nych w fir -
mie. I na tym po le ga pro blem.

Jak do dał wi ce pre zes VMwa -
re, wpro wa dza nie pry wat nych
urzą dzeń do firm spę dza sen
z oczu sze fom dzia łów IT. Ko -
niecz ne za tem sta ło się stwo rze -
nie sys te mu in te gru ją ce go jed -
no i dru gie śro do wi sko. Jest nim
Ho ri zon Suite, plat for ma za -
pew nia ją ca m.in. do stęp
do usług IT. Jej moż li wo ści zo -
sta ły omó wio ne pod czas se sji
z udzia łem eks per ta BZ
WBK – ban ku, któ ry wdro żył
rozwiązanie VMware Horizon
View, kluczowy komponent
pakietu. Za pew nia ono peł ną
ob słu gę pra cow ni ków mo bil -
nych, łą cząc użyt kow ni ków zich
da ny mi iapli ka cja mi zdo wol ne -
go urzą dze nia – fi zycz ne go lub
wir tu al ne go – bez ob ni ża nia po -
zio mu bez pie czeń stwa ikon tro -
li nad śro do wi skiem IT. 

Se sjom nate mat chmu ry, wir -
tu ali za cji ser we rów oraz zja wi -
ska BY OD to wa rzy szy ła wy sta -
wa EXPO, pod czas któ rej swo je
roz wią za nia pre zen to wa ło kil -
ku na stu part ne rów VMwa re,
między innymi Ci sco, EMC, HP
czy OVH. ∑
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Firmy nurkują w chmury
Przyszłość należy do chmury hybrydowej i urządzeń mobilnych współpracujących z sieciami IT przedsiębiorstw 

– mówili eksperci podczas VMware Forum 2013. 

VMware Forum 2013 

≥VMware Forum to coroczne wydarzenie branży IT poświęcone zagadnieniom związanym z chmurą, wirtualizacją i rozwiązaniami mobilnymi. W tym roku odbyło się po raz piąty

K
R

Z
Y

S
Z

T
O

F
 S

K
Ł

O
D

O
W

S
K

I

4 czerwca w Warszawie odbyło się najważniejsze branżowe
wydarzenie dotyczące technologii chmury i wirtualizacji



N 2 rp.pl ◊VMware Forum 2013Czwartek
20 czerwca 2013

Firmy chętnie wykorzystują nowe technologie, dzięki którym oszczędzają czas i pieniądze

Chmura wkracza do firm tyln

Rozwiązania VMware 
w przedsiębiorstwach

KAROLINA SAWICKA

C
o vert clo uds
(„ukry te chmu -
ry”) – bo tak
na zy wa się to zja -
wi sko – ozna cza
nie au to ry zo wa ne

wkra cza nie tech no lo gii chmu -
ro wych do przed się biorstw.

– „Ukry ta chmu ra” to na by -
wa nie usług clo udo wych w
przed się bior stwach bez wie -
dzy ich dzia łów IT – mó wi Piotr
Fą der ski, co un try ma na ger na
Pol skę i kra je bał tyc kie w fir mie
VMwa re, bę dą cej li de rem w
dzie dzi nie wir tu ali za cji i in fra -
struk tu ry chmu ro wej. – Na sze
da ne wska zu ją na to, że aż 15
proc. bu dże tów IT jest wy da -
wa nych w ten wła śnie spo sób.

Skąd bie rze się co vert clo -
uds ? Po szcze gól ne dzia ły w fir -
mie co raz bar dziej świa do mie
i od waż nie de fi niu ją swo je po -
trze by, ku pu jąc nie zbęd ne im
usłu gi i na rzę dzia bez py ta nia
o zgo dę sze fów IT. Do ty czy to
naj czę ściej usług do stęp nych
w chmu rze, któ re uspraw nia ją
pra cę po szcze gól nym dzia łom.
Tak więc np. dział kadr wy ku -
pu je w chmu rze do stęp do apli -
ka cji re kru ta cyj nej, a księ go -
wość – do pro gra mu do bu dże -
to wa nia. 

Po mi nię cie w pro ce sie de cy -
zyj nym dzia łu IT przy spie sza
i uła twia ta ki za kup. Nie au to ry -
zo wa nych za ku pów do ko nu ją
naj czę ściej pra cow ni cy dzia łów
mar ke tin gu i re kla my (43 proc.),
sprze da ży (33 proc.), ba dań
i roz wo ju (31 proc.) oraz fi nan -
sów (23 proc.).

Wnio ski te pły ną z ba dań
prze pro wa dzo nych w kwiet niu
te go ro ku przez fir mę Van son
Bo ur ne na zle ce nie VMwa re.
Wzię ło w nich udział 3000 eu -

ro pej skich pra cow ni ków biu -
ro wych za trud nio nych w fir -
mach za trud nia ją cych 100–
–5000 osób w Wiel kiej Bry ta nii,
Fran cji, Niem czech, Ho lan dii,
Wło szech oraz kra jach skan dy -
naw skich. Wy ni ka z nich, że
37 proc. de cy den tów IT po dej -
rze wa in ne za trud nio ne w fir -
mie oso by o ku po wa nie usług
zwią za nych z chmu rą bez wie -
dzy dzia łu IT. Na ta kie nie au to -
ry zo wa ne za ku py fir my prze -
zna cza ją śred nio aż 1,6 mln eu -
ro. Nie jest to jed nak zja wi sko
cał kiem ne ga tyw ne, a ko rzy ści
dla swo ich or ga ni za cji wi dzi
w nim 72 proc. ba da nych eks -
per tów IT.

– W mo jej or ga ni za cji ta kie
de cy zje są, ow szem, po dej mo -
wa ne, ale nikt ich nie ukry wa
przed dzia łem IT – mó wi Woj -
ciech Eh ren feld, szef IT w Gru -
pie Onet. – Uwa żam, że nie jest
to ne ga tyw ne zja wi sko, bo po -
zwa la dy na micz niej re ago wać
na zmia ny ryn ko we i sku tecz -
niej bu do wać kon ku ren cję.
Jest jed nak je den wa ru nek: za -
ku py te nie mo gą do ty czyć klu -
czo wych ob sza rów dzia łal no ści
fir my, a więc w przy pad ku One -
tu, za rzą dza nia tre ścią: tek -
stem, ob ra zem i wi deo. 

Zda niem nie mal po ło wy ba -
da nych dzię ki nie au to ry zo wa -
nym wy dat kom na na rzę dzia
chmu ro we fir my mo gą szyb ciej
re ago wać na po trze by klien -
tów, a pra wie jed na trze cia 
(31 proc.) uzna ła to za oka zję
do roz wo ju i wpro wa dza nia in -
no wa cji. 

– Trze ba umie jęt nie od dzie -
lić dzia łal ność klu czo wą od ob -
sza rów po bocz nych – do da je
Mar cin Welc, dy rek tor dzia łu
in for ma ty ki w Gru pie In te -
ger.pl. – W przy pad ku Gru py
klu czo wym ob sza rem jest sieć
pacz ko ma tów, do któ rej do stę -

– Od daw na my śle li śmy
o roz po czę ciu świad cze nia
usług chmu ry pu blicz nej dla
przed się biorstw, bo te go
ocze ki wa li od nas klien ci –
mó wi Woj ciech Eh ren feld,
dy rek tor pio nu Pu blic IT Se -
rvi ces w Gru pie Onet.
Dzia ła ją ce w jej ra mach
Onet.Tech no lo gie świad czą
usłu gi tech no lo gicz ne nie tyl -
ko na rzecz por ta lu Onet.pl
czy ser wi su zu mi.pl, ale rów -
nież dla klien tów ze wnę-
trz nych. 

Pro jekt bu do wy chmu ry
pu blicz nej, jak przy zna je Eh -
ren feld, za jął oko ło ro ku.
– Po sta wi li śmy na in fra struk -
tu rę IBM i opro gra mo wa nie
VMwa re. Wy bra li śmy je, bo
do brze od po wia da ło na szym
po trze bom, a po nad to jest
czę sto spo ty ka ne w pol skich
fir mach, co uła twia roz mo wy
z po ten cjal ny mi klien ta mi –
pod kre śla przed sta wi ciel
Gru py Onet.

Te sto we uru cho mie nie
roz wią za nia clo ud com pu tin -
gu na stą pi ło 13 kwiet nia ze -
szłe go ro ku. Ko mer cyj nie no -

wa usłu ga En ter pri se Onet
Clo ud jest do stęp na na ryn ku
od kil ku mie się cy. Przed sta -
wi ciel tech no lo gicz nej spół ki
twier dzi, że spo tka ła się z po -
zy tyw nym przy ję ciem. – Ma -
my już pierw szych klien tów.
Ich licz ba szyb ko ro -
śnie – oznaj mia.

Nie ukry wa, że po zy tyw ne
do świad cze nia ze bra ne przy
tym przed się wzię ciu, nie -
ustan ne zmia ny tech no lo -
gicz ne oraz ocze ki wa nia ryn -
ku spra wi ły, że Onet.Tech no -
lo gie (czy li tech no lo gicz ne za -
ple cze Gru py Onet) roz po czął
przy go to wa nia do uru cho -
mie nia usłu gi chmu ry hy bry -
do wej, rów nież opar te na roz -
wią za niach so ftwa re'owych
VMwa re. 

– Ra mo wy har mo no gram
pro jek tu za kła da, że bę dzie -
my mo gli za ofe ro wać no wy
pro dukt klien tom już w sierp -
niu – zdra dza Eh ren feld.
Twier dzi, że chmu ra hy bry -
do wa nie wy czer pu je pla no -
wa nych in we sty cji w tym ob -
sza rze. – Ry nek się nie ustan -
nie zmie nia. Po ja wia ją się no -
we tech no lo gie. My śli my

o ko lej nych przed się wzię -
ciach zwią za nych z no wy mi
usłu ga mi clo udo wy mi – pod -
su mo wu je.

Kra kow ski In te ger.pl,
świad czą cy usłu gi pocz to we
pod mar ką In Post, rów nież
po sta wił na roz wią za nia
VMwa re. – Na sza fir ma bar -
dzo szyb ko ro śnie. Je ste śmy
naj więk szym na świe cie ope -
ra to rem pacz ko ma tów. Ma my
ich 1,7 ty się cy. Dzia ła ją na
czte rech kon ty nen tach. Za -
rzą dza nie tak zło żo ną or ga ni -
za cją jest nie la da wy zwa niem
tech no lo gicz nym – mó wi
Mar cin Welc, dy rek tor ds. IT
w In Po ście.

Przy zna je, że nie ustan ny
roz wój spół ki po wo do wał ko -
niecz ność po no sze nia cią -
głych wy dat ków zwią za nych
z roz bu do wą in fra struk tu ry
in for ma tycz nej.  – Wciąż mu -
sie li śmy do ku po wać no we
ser we ry i ma cie rze – opo wia -
da. Dla te go In Post zde cy do -
wał się na wir tu ali za cję za -
rów no in fra struk tu ry IT, jak
i so ftwa re'u.

Ope ra cja roz po czę ła się
w po ło wie 2012 roku. – Nie

mie li śmy, dzię ki bar dzo sta -
ran nym przy go to wa niom,
pro ble mów z mi gra cją do no -
we go śro do wi ska – stwier dza
Welc. – Dzię ki te mu, że ca ła
na sza in fra struk tu ra IT jest re -
dun dant na, pro ces od był się
w spo sób nie zau wa żal ny za -
rów no dla użyt kow ni ków we -
wnętrz nych, jak i koń co wych
– do da je.

Wir tu ali za cja ser we rów
zbie gła się w cza sie z wy mia -
ną głów ne go sys te mu IT ob -
słu gu ją ce go stra te gicz ne ob -
sza ry funk cjo no wa nia pocz -
to wej spół ki. – Pra cu je my na
wła snym roz wią za niu. Je go
star szą wer sję za stą pi li śmy
zu peł nie no wą, znacz nie le -
piej za spo ka ja ją cą na sze po -
trze by – mó wi przed sta wi ciel
In Po stu.

De kla ru je, że obec nie pro -
ces mi gra cji do no we go śro -
do wi ska jest za awan so wa ny
w oko ło 70 proc. – Stop nio wo
prze no si my ko lej ne apli ka cje.
Do ce lo wo chce my, że by na si
pra cow ni cy i klien ci mie li
do nich peł ny do stęp przez
In ter net z do wol ne go kom -
pu te ra – oznaj mia. Pod kre śla,

że prio ry te tem dla In Po stu
jest, by zmia ny tech no lo gicz -
ne nie mia ły wpły wu na bie -
żą ce funk cjo no wa nie fir -
my. – Pra cu je my w try bie 24-
-go dzin nym przez sie dem dni
w ty go dniu. Nie mo że my so -
bie po zwo lić na żad ne prze -
sto je – wy ja śnia.

Po pra wie ro ku od roz po -
czę cia ope ra cji In Post, jak za -
pew nia Welc, jest bar dzo za -
do wo lo ny z de cy zji o wir tu ali -
za cji za so bów in for ma tycz -
nych. – Osią gnę li śmy spo re
oszczęd no ści, je śli cho dzi
o na kła dy na in fra struk tu rę
IT. Mi mo że nasz biz nes dy na -
micz nie się roz wi ja, nie mu si -
my nie ustan nie do kła dać no -
wych ser we rów – oświad cza. 

Wir tu ali za cja ozna cza ła
rów nież du ży skok ja ko ścio -
wy. – Mo że my znacz nie dy na -
micz niej i ela stycz niej re ago -
wać na zmie nia ją ce się po -
trze by fir my. Lep sze wy ko rzy -
sta nie po sia da nych za so bów
(uty li za cja – red.) spra wia, że
mo że my le piej pa no wać
nad kosz ta mi zwią za ny mi z
ob słu gą IT – pod su mu je Welc.
                                                  –dwol

Polski bi
Do sukcesu chmury
przyczyniła się między innymi
konieczność szukania przez
firmy alternatywnych
rozwiązań, by móc
przechowywać coraz większą
liczbę danych, oraz kryzys
gospodarczy, który wymusił 
na nich szukanie oszczędności.

Clo ud com pu ting i chmu ra ob -
li cze nio wa to ter mi ny, któ re
ro bią bły ska wicz ne ka rie ry nie
tyl ko w bran ży in for ma tycz nej.
Ich roz po zna wal ność ro śnie.A
jesz cze w po ło wie ubiegłego
ro ku, jak wy ni ka ło z ana liz
prze pro wa dzo nych dla Bu si -
ness So ftwa re Al lian ce przez
Ip sos Pu blic Af fa irs, aż 91 proc.
pol skich użyt kow ni ków kom -
pu te rów nie wie dzia ło, co to
clo ud com pu ting. Z du żym
praw do po do bień stwem moż -
na za ło żyć, że obec nie to o
wie le mniej szy pro cent, szcze -
gól nie je śli o chmu rę spy tać
pol skich przed się bior ców. 

Znacz na część z nich za pew -
ne do sko na le już wie, że pod
ter mi nem „clo ud com pu ting”
kry je się po pro stu do sko na le
im zna na, przy naj mniej ze sły -
sze nia, usłu ga So ftwa re as a Se -
rvi ce (Sa aS), czy li do stę pu do
opro gra mo wa nia przez In ter -
net. 

Jesz cze kil ka lat te mu przed -
się bior stwa ba ły się z niej ko -

Nawet jeśli szefowie działów IT nie są w pełni przekonani do cloud computingu, to pozostali pracownicy chętnie używają tych n
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nymi drzwiami
pu pil nie strze że my. Tam żad -
na apli ka cja nie au to ry zo wa -
na przez dział IT nie mo że się
po ja wić.

Z ba dań wy ni ka, że nie mal
po ło wa re spon den tów pla nu je
za opa trze nie się w usłu gi
chmu ro we po za dzia łem IT,
a jed na trze cia już to zro bi ła.
Cel ? Efek tyw niej wy ko ny wać
swo je obo wiąz ki. 

– Dzia ły IT do szły do punk tu,
w któ rym nie da się już dłu żej
igno ro wać rze czy wi sto ści zwią -
za nej ze zja wi skiem co vert clo -
uds – uwa ża Piotr Fą der ski.
– Oso by de cy du ją ce o roz wo ju
in for ma tycz nym firm mu szą
do sto so wać się do sy tu acji, za -
pew nia jąc nie zbęd ną pra cow -
ni kom ela stycz ność, rów no cze -
śnie dba jąc o bez piecz ne i od -
po wied nie za rzą dza nie fir mą.
Pra wie jed na czwar ta pra cow -
ni ków biu ro wych po bra ła i wy -
ku pi ła pro duk ty te go ty pu,
a ich wy dat ki wy nio sły śred nio
ok. 2270 eu ro na oso bę. 

Naj bar dziej ak tyw nych pod
tym wzglę dem pra cow ni ków
za uwa żo no we Wło szech,
Niem czech i Ho lan dii. Naj chęt -
niej ko rzy sta no z por ta li umoż -
li wia ją cych prze ka zy wa nie da -
nych i pli ków (55 proc.), e -ma ila
w chmu rze (47 proc.), ko mu ni -
ka to rów (44 proc.), wi de okon -
fe ren cji (37 proc.) i za wo do -
wych por ta li spo łecz no ścio -
wych (22 proc.).

Wcho dzą ca tyl ny mi drzwia -
mi chmu ra to twar dy orzech
do zgry zie nia dla sze fów pio -
nów in for ma tycz nych. Naj -
więk szym pro ble mem, ja ki ro -
dzi ta sy tu acja, jest zwięk sze nie
za gro że nia w dzie dzi nie bez -
pie czeń stwa da nych. Ta kie ry -
zy ko wi dzi nie mal po ło wa re -
spon den tów z dzia łów IT. 

Ich zda niem nie bez pie czeń -
stwo kry je się nie tyl ko w nie au -

to ry zo wa nych za ku pach, ale
też w ma so wym ko rzy sta niu
przez pra cow ni ków z pu blicz -
nie do stęp nych usług chmu ro -
wych, w tym przede wszyst kim
z Drop bo xa, ze wnętrz ne go
dys ku do prze cho wy wa nia
i wy mia ny da nych. Spe cja li ści
pod kre śla ją, że prze trzy my wa -
nie po uf nych do ku men tów
służ bo wych w ta kim miej scu
jest zde cy do wa nie ry zy kow ne.

Jak fir my ra dzą so bie z tym
zja wi skiem ? In Post z po zio mu
ad mi ni stra to ra blo ku je do stęp
do dys ków ze wnętrz nych, zaś
Onet udo stęp nił swo im pra -
cow ni kom wła sne roz wią za nie,
al ter na tyw ne wo bec Drop bo -
xa – Onet Dysk. 

– Te raz wszy scy ko rzy sta ją
u nas z tej plat for my za miast
z Drop bo xa – mó wi Woj ciech
Eh ren feld i do da je: – Mu si my
do sto so wy wać się do sy tu acji
i sta rać się brać w tym udział,
aby mieć nad tym zja wi skiem
choć czę ścio wą kon tro lę. Nie
przy no si nam to uj my, bo dzię ki
ta kim od dol nym ini cja ty wom
za ło ga mo że ko rzy stać z usług,
któ re rze czy wi ście są w fir mie
po trzeb ne. 

– God ne po dzi wu jest to, że
pra cow ni cy bio rą ini cja ty wę
we wła sne rę ce, dą żąc do in no -
wa cji w fir mie, ale ce na, ja ką
pła cą za to fir my, jest zbyt wy -
so ka – uwa ża Piotr Fą der -
ski. – Dzia ły IT po win ny wy ka -
zy wać ak tyw ność, by nie po zo -
stać w ty le za tym, co dzie je się
w ich fir mach. Tyl ko ta kie po -
dej ście, przy od po wied nim po -
zio mie za rzą dza nia i bez pie -
czeń stwa, spra wi, że zja wi sko
co vert clo uds za pew ni prze wa -
gę kon ku ren cyj ną, za miast sta -
no wić za gro że nie. 

Jed nak zda niem Mar ci -
na We lca z In te ger.pl kosz ty
bez piecz ne go udo stęp nia nia

pra cow ni kom usług chmu ro -
wych są bar dzo wy so kie, a do -
dat ko wo po więk sza je in na na -
ra sta ją ca w fir mach ten den cja,
no szą ca z an giel ska na zwę
Bring Your Own De vi ce (w skró -
cie BY OD, „przy nieś swo je wła -
sne urzą dze nie”). Po le ga ona
na wy ko rzy sty wa niu w pra cy
pry wat nych smart fo nów, ta ble -
tów i lap to pów. 

Zja wi sko to sta je się naj waż -
niej szym tren dem mo bil nym
naj bliż szych lat. Ra port fir my
ana li tycz nej Gart ner po ka zu je,
że do 2016 ro ku dwie trze cie
osób za trud nio nych w fir mach
bę dzie mieć smart fo ny, a
40 proc. pra cow ni ków bę dzie
pra co wać mo bil nie.  

– Pra cow ni cy prze no szą na
grunt służ bo wy ła twość co -
dzien ne go ko rzy sta nia z usług
i urzą dzeń, ja ką na by li w do mu.
W tym tkwi si ła eks pan sji zja wi -
ska BY OD – uwa ża Piotr Fą der -
ski.

In ne ba da nia po ka zu ją, że
w czwar tym kwar ta le 2012 ro -
ku eu ro pej skie fir my co praw -
da po go dzi ły się już z fak tem
włą cza nia smart fo nów i ta ble -
tów do ich sys te mów in for ma -
tycz nych, ale wciąż nie ak cep -
tu ją ko rzy sta nia w ra mach tych
urzą dzeń z pry wat nych apli ka -
cji mo bil nych. Aż 18 proc. ba da -
nych firm wcią gnę ło je na czar -
ne li sty. 

Pro blem znów tkwi w tym
sa mym: w bez pie czeń stwie da -
nych prze sy ła nych za po śred -
nic twem urzą dzeń mo bil -
nych. I to wła śnie skła nia sze -
fów dzia łów IT do zwra ca nia
bacz nej uwa gi na to zja wi sko. 

Od po wie dzią VMwa re na ten
pro blem jest Mul ti -De vi ce
Work spa ce, plat for ma IT stwo -
rzo na spe cjal nie z my ślą o zja -
wi sku BY OD. 

Dokończenie >4

InPost to niezależny krajowy dostawca usług pocztowych, który wykorzystuje rozwiązania
VMware, by lepiej spełniać oczekiwania klientów. 
Każda paczka wysłana przy użyciu paczkomatu (widoczny na zdjęciu) 
przechodzi przez system vSphere with Operations Management.

Mieszko Mytnik z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaprezentował portal Info-car.pl.
Infocar jest pierwszym w Polsce „jednym okienkiem”, w którym można załatwić większość
spraw administracyjnych dotyczących dokumentów komunikacyjnych. Portal został zbudowany
w oparciu o rozwiązanie VMware vCloud Suite. 

Bank BZ WBK jest liderem w obszarze bankowości elektronicznej i bezpieczeństwa. 
Dzięki wykorzystaniu rozwiązania VMware Horizon View zapewnia ciągłość 
dla krytycznych desktopów. Podczas prezentacji Piotr Ptaszyński przedstawił 
wiele scenariuszy wykorzystania VMware Horizon View w BZ WBK 
oraz korzyści z nich płynące.

VMware User Group (VMUG) to niezależna, międzynarodowa, organizacja prowadzona 
przez klientów VMware. Jej celem jest popularyzacja rozwiązań 
firmy VMware i jej partnerów poprzez wymianę doświadczeń, wspólne szkolenia 
oraz seminaria. Spotkania polskiej grupy – PLVMUG – odbywają się
dwa razy w roku, na ostatnim gościło ponad 60 specjalistów IT z Polski i z zagranicy.

iznes dojrzał do chmury
rzy stać i po wie rzać swo je stra -
te gicz ne za so by i da ne fir mom
ze wnętrz nym. Jed nym z głów -
nych po wo dów by ła nie wy star -
cza ją ca in fra struk tu ra te le in for -
ma tycz na w na szym kra ju. Od -
po wied niej ja ko ści łą cza in ter -
ne to we by ły bar dzo dro gie.
Łącz ność się rwa ła, co gro zi ło
prze rwa niem pro wa dzo nych
ope ra cji lub utra tą da nych. 

Ope ra to rzy te le ko mu ni ka -
cyj ni i ka blo wi nad ro bi li jed nak
dy stans. Rów no cze śnie po stęp
tech no lo gicz ny i ro sną ca kon -
ku ren cja spra wi ły, że ce ny usług
chmu ro wych za czę ły szyb ko
spa dać. 

Obec nie do stęp do pro stych
apli ka cji fi nan so wo -księ go -
wych mo że kosz to wać le d wie
kil ka na ście zło tych mie sięcz nie. 

Wzro sła rów nież świa do -
mość, że co raz wię cej na szych
pry wat nych da nych tak na -
praw dę od daw na prze cho wy -
wa nych jest w chmu rze. W ten
spo sób dzia ła ją pra wie wszyst -
kie po pu lar ne pro gra my pocz -
to we, w tym gma il.com. Da ne
użyt kow ni ków są prze cho wy -
wa ne na ser we rach zlo ka li zo -
wa nych gdzieś na dru gim koń -
cu świa ta i ni ko mu to nie prze -
szka dza. 

W przy pad ku chmu ry dla
biz ne su kon tro la nad da ny mi
jest oczy wi ście znacz nie lep sza.
Wszyst kie pa ra me try usłu gi są
zde fi nio wa ne w umo wie, któ rą

przed się bior ca pod pi su je z
usłu go daw cą.

Jed nym z po wo dów ro sną cej
po pu lar no ści chmu ry jest też
roz wój tech no lo gii mo bil nych
i roz wią zań bez prze wo do wych.
Fir my szu ka ją też al ter na tyw -
nych roz wią zań, że by spro stać
ro sną cym po trze bom w za kre -
sie prze cho wy wa nia co raz
więk szej licz by da nych. Do suk -
ce su chmu ry przy czy nił się też
kry zys go spo dar czy, któ ry wy -
mu sił na fir mach szu ka nie
oszczęd no ści.

Ro sną cy po pyt na usłu gi clo -
ud com pu tin gu spra wia, że jest
to je dna z naj szyb ciej roz wi ja ją -
cych się czę ści ryn ku IT. Pro -
gno zy fir my ba daw czej IDC dla
pol skie go ryn ku za kła da ją, że
do 2016 roku osią gnie on war -
tość 255 mln do la rów, czy li bę -
dzie pię cio krot nie więk szy niż
w 2011 roku.

Na chmu rę moc no sta wia też
Unia Eu ro pej ska. Ko mi sja Eu ro -
pej ska chce ujed no li cić stan -
dar dy pod pi sy wa nia umów
na usłu gi clo udo we, co ma
zwięk szyć bez pie czeń stwo
użyt kow ni ków. Jej zda niem
znacz nie zdy na mi zu je to roz -
wój te go ryn ku. We dług KE
wdro że nie no wych stan dar dów
bę dzie skut ko wa ło jed nak tym,
że w 2020 r. eu ro pej ski ry nek
clo ud com pu tin gu bę dzie już
wart 77,7 mld eu ro. 

                                                 —dwol

Rynek usług przetwarzania 
w chmurze to jeden 
z najszybciej rozwijających się
segmentów rynku
informatycznego. Wysokie
tempo rozwoju będzie się
również utrzymywało w
kolejnych latach. Analitycy firmy
badawczej IDC uważają, że w
najbliższych pięciu latach 
średnioroczne tempo wzrostu
wyniesie 27 proc. i w 2015 r.
sięgnie już 73 mld dolarów.

73 mld dol.

Podobnie świetlane perspektywy
ma rynek cloud computingu 
w Polsce. Jego tempo rozwoju
będzie nawet większe niż 
na Zachodzie, który znacznie
wcześniej „wszedł w chmurę”.
Analitycy IDC oczekują, 
że do 2016 r. wartość tego rynku
w naszym kraju powiększy się 
pięciokrotnie i sięgnie 
255 mln dolarów.

255 mln dol.

∑

narzędzi… za ich plecami – wynika z badań firmy Vanson Bourne. 

Podczas VMware Forum 2013 
obecni byli także 
klienci VMware
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Skąd bie rze się zja wi sko co vert
clo uds w fir mach?
Piotr Fą der ski,: Jest kil ka
przy czyn te go zja wi ska. Pierw -
szą jest po ja wie nie się na ryn -
ku du żej licz by usług clo udo -
wych w ostat nim cza sie. Klien ci
czy or ga ni za cje mo gą je ku po -
wać przez App Sto re'y lub wi -
try ny in ter ne to we. Z dru giej
stro ny na stę pu je kon su me ry -
za cja ryn ku IT, czy li prze no sze -
nie do pra cy do świad czeń
z wy ko rzy sty wa nia na wła sny
uży tek apli ka cji ta kich jak Fa -
ce bo ok, Twit ter, Drop box. Sko -
ro spraw dza ją się w do mu, to
dla cze go nie użyć ich w pra -
cy? I to jest wła śnie ogrom ne
wy zwa nie dla dzia łów IT, któ re
czę sto nie na dą ża ją za ty mi
zmia na mi. IT się trans for mu je
i mu si po dą żać za no wy mi
tech no lo gia mi. Mu si za tem
usta lić prio ry te ty i sku pić się
na tych, któ re są dla fir my ele -
men tar ne. Roz wią za nia mniej
istot ne, po bocz ne moż na ku -
pić na ryn ku. IT już nie mu si
być w to za an ga żo wa ne.

To dla cze go za miast je ku po wać,
dzia ły IT czę sto de cy du ją się od ci -
nać pra cow ni kom do stęp do ze -
wnętrz nych usług chmu ro wych?

Dzia ły IT przede wszyst kim
trzy ma ją się wy tycz nych gwa -
ran tu ją cych utrzy ma nie bez -
pie czeń stwa w fir mie. Pew ne
da ne nie mo gą wy pły wać po -
za or ga ni za cję. Po za tym fir my
mu szą prze strze gać re gu la cji
praw nych obo wią zu ją cych
w Pol sce, np. usta wy o ochro -
nie da nych oso bo wych, re gu -
la cji Ba sel itd. W du żej mie rze
ze wnętrz ni do staw cy chmu ry
to pod mio ty spo za Unii
Europejskiej. W ta kim przy -
pad ku ko niecz ne jest od cię cie
do stę pu do te go ty pu usług,
w tym cho ciaż by do sze ro ko
sto so wa ne go w fir mach Drop -
bo xa. 

Ale tu taj ist nie je al ter na ty -
wa: VMwa re ma roz wią za nie
o na zwie Ho ri zon Work spa ce,
któ re po zwa la dzia ło wi IT
na wdro że nie, mię dzy in ny mi,
we wnętrz ne go chmu ro we go
dys ku do prze ka zy wa nia da -
nych, któ ry jest roz wią za niem
w peł ni bez piecz nym. 

Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka jed nak,
że te go ty pu usłu gi chmu ro we czę -
sto kroć nie są wdra ża ne ze wzglę -
du na oszczęd no ści w fir mach.

Ow szem, ist nie ją „di no zau -
ry” w bran ży IT, któ re wciąż się
bro nią przed tech no lo gią Clo -
ud. Jed nak sze ro kość ofer ty 
– od chmu ry pry wat nej przez
hy bry do wą po pu blicz ną 
– spra wia, że każ da z firm jest
w sta nie do brać coś do swo ich
po trzeb. 

Zja wi sko co vert clo uds jest
prze ja wem pod skór ne go
prze ni ka nia chmu ry pu blicz -
nej do or ga ni za cji. To się dzie je
i na wet naj bar dziej prze ciw ni
te mu sze fo wie IT nie za ha mu -
ją te go zja wi ska. 

Co za tem mo gą zro bić?
Do stęp ność usług chmu ro -

wych pod nio sła po przecz kę
dzia łom IT, bo obec nie więk -
szość usług IT moż na na być
na ryn ku. Fak tem jest, że
w wie lu przy pad kach nie sie to

więk sze ry zy ko dla bez pie -
czeń stwa we wnętrz ne go w fir -
mie. Dzia ły in for ma tycz ne mu -
szą się też bar dziej sta rać, by
być atrak cyj ny mi we wnętrz -
nie dla na byw ców usług. Ale
wdra ża nie usług chmu ro wych
ro dzi też in no wa cyj ność w or -
ga ni za cji. 

Pio ny mar ke tin gu i sprze da -
ży, się ga jąc po Co vert Clo uds,
szu ka ją spo so bów na to, co
w fir mie moż na po pra wić, jak
przy spie szyć pew ne pro ce du -
ry, zwięk szyć swo ją kon ku ren -
cyj ność na ryn ku. Je śli więc
usłu ga chmu ro wa wspo ma ga
biz nes, a przy tym nie in ge ru je
w bez pie czeń stwo klu czo -
wych da nych, to jest to ze
wszech miar po zy tyw ne zja wi -
sko.

Z da nych fir my Ci sco wy ni ka, że
pol scy przed się bior cy pre fe ru ją
chmu rę pry wat ną. Dla cze go tak się
dzie je?

Trud no mi sko men to wać
ba da nie Ci sco w szcze gó łach,
ale po twier dza ono na sze do -
świad cze nia na pol skim ryn -
ku. Więk szość dzia łów IT chce
spra wo wać peł ną kon tro lę
nad do stę pem do apli ka cji
i da nych. To waż ne ze wzglę du
na bez pie czeń stwo w fir mie.
In ną ob ser wa cją jest cią gła
trans for ma cja dzia łów IT.
Z na szych da nych wy ni ka, że
na stę pu je du ża zmia na, bo
do 2015 ro ku 15 proc. prze twa -
rza nia da nych bę dzie się od -
by wa ło w chmu rze pu blicz nej. 

Na ryn ku jest co raz wię cej
bez piecz nych roz wią zań z te -

go za kre su, ale nie wszyst kie
one mo gą za spo ko ić po trze by
du żych or ga ni za cji. Tak więc
chmu ra pry wat na na pew no
przez jesz cze dłu gi czas nie
stra ci swo je go klu czo we go
zna cze nia dla firm.

Dzia ły IT chcą spra wo wać peł ną
kon tro lę nad śro do wi skiem in for -
ma tycz nym, a tym cza sem roz pę du
na bie ra in na ten den cja, po le ga ją ca
na uży wa niu pry wat nych urzą dzeń
mo bil nych w pra cy. Jak or ga ni za -
cje so bie z tym ra dzą?

Wi dzi my, że Bring Your Own
De vi ce (BY OD) to waż ny trend.
Przy zwy cza je ni do wła snych
smart fo nów czy ta ble tów wy -
ko rzy stu je my je – naj czę ściej
dla wy go dy – rów nież w pra cy.
Że by móc za ofe ro wać użyt -
kow ni kom w fir mie moż li wość
bez piecz ne go ko rzy sta nia
w wła snych urzą dzeń, 
trze ba stwo rzyć im od po wied -
nie śro do wi sko IT, aby 
za pew nia ło do stęp do da nych
fir mo wych ze wszyst kich
urzą dzeń. 

Nie wszyst kie fir my są dziś
w sta nie to zro bić. Ale bę dą
mu sia ły się do te go przy sto so -
wać, bo te go tren du już się nie
za trzy ma. VMwa re ma tech no -
lo gię po zwa la ją cą na cał ko wi -
cie bez piecz ne wdro że nie
Bring Your Own De vi ce. Jest
nią plat for ma Ho ri zon Su ite,
któ ra umoż li wia za rzą dza nie
do stę pem do da nych i apli ka -
cji we wnątrz fir my z każ de go
urzą dze nia w do wol nym mo -
men cie.                                                         

   —roz ma wia ła Ka ro li na Sa wic ka

Czy usłu gi chmu ro we są w Pol sce
po pu lar ne w po rów na niu z in ny mi
kra ja mi z na sze go re gio nu?
Alek san dra Ver ho eve: Sta -
wia jąc Pol skę obok in nych
państw re gio nu EMEA (Eu ro -
pe, Mid dle East and Afri ca),
mu szę po wie dzieć, że po dą ża -
cie ścież ką bliż szą kra jom za -
chod nim. Dzia łal ność tu taj
roz po czę li śmy pięć lat póź niej
niż na Za cho dzie, więc wdra -
ża nie w Pol sce na szych usług
jest na nie co wcze śniej szym
eta pie. Jed nak wi dzi my tu taj
te sa me tren dy, które są
zauważalne w Eu ro pie Za -
chod niej. Z na sze go punk tu
wi dze nia tech no lo gia wir tu ali -
za cji ser we rów ja ko pod sta wa
usług chmu ro wych jest bar dzo
do brze przyj mo wa na w Pol -
sce.
Tho mas Küh l we in: Pol ska
jest du żym kra jem, geo gra ficz -
nie i men tal nie bli skim kra jom
Eu ro py Za chod niej, co po -
twier dza się w spo so bie i tem -
pie wdra ża nia roz wią zań
chmu ro wych w wa szym kra ju.

Ja ki mi ty pa mi usług chmu ro wych
pol skie fir my są naj bar dziej za in te -
re so wa ne?

Tho mas Küh l we in: Nie ma
jed nej bran ży, któ ra by ła by za -
in te re so wa na usłu ga mi clo ud.
Ogól nie rzecz bio rąc, pol ski

ry nek jest wciąż naj bar dziej
za in te re so wa ny usłu ga mi kon -
su menc ki mi. A my za sta na -
wia my się, jak uzy skać szer sze
za in te re so wa nie chmu rą
wśród przed się bior ców. 
W wie lu fir mach roz wią za nia
chmu ro we są wdra ża ne 
„po ci chu” dzię ki te mu, że ich
pra cow ni cy ko rzy sta ją w pra -
cy z tych sa mych usług, któ -
rych uży wa ją w do mu, co no si
na zwę Co vert Clo uds. 
W ten spo sób kon su men ci wy -
wie ra ją pre sję na oso by od po -
wie dzial ne w tych fir mach
za IT, zmu sza jąc je do 
ak cep ta cji ele men tów chmu ry
pu blicz nej w ob rę bie or ga ni -
za cji.
Alek san dra Ver ho eve: Wy -
glą da więc na to, że to użyt -
kow ni cy koń co wi wpro wa dza -
ją do firm in no wa cję, ja ką są
usłu gi chmu ro we. IT mu si się
sta rać po dą żać za tą ten den cją,
kła dąc z jed nej stro ny du ży 
na cisk na bez pie czeń stwo da -
nych w ob rę bie fir my, 
a z dru giej za pew nia jąc pra -
cow ni kom moż li wość efek tyw -
niej szej pra cy przy uży ciu apli -
ka cji, któ re zna ją z ży cia pry -
wat ne go. 

Tho mas Küh lwe in: Pre sję na
dzia ły IT wzma ga wy ko rzy sty -
wa nie pry wat nych urzą dzeń
mo bil nych do ce lów służ bo -
wych po wszech niej sze rów -
nież w pol skich fir mach. To
wią że się z du ży mi wy zwa nia -
mi dla osób od po wie dzial -
nych za śro do wi sko in for ma -
tycz ne w fir mach. 

A czy pod wzglę dem ja ko ści in fra -
struk tu ry ser we ro wej ja koś róż ni -
my się od kra jów za chod nich? 
Alek san dra Ver ho eve: W
Pol sce mie ści się wie le od dzia -
łów mię dzy na ro do wych kon -
cer nów, w któ rych sprzęt ser -
we ro wy od po wia da stan dar -
dom ogól no świa to wym. Ży je -
my w cza sach glo ba li za cji, w
któ rych tech no lo gie roz prze -
strze nia ją się rów no le gle we
wszyst kich czę ściach świa ta.
Tak więc za tren dem pa nu ją -
cym w więk szych fir mach po -
dą ża ją mniej sze pol skie pod -
mio ty. To do ty czy też zja wi ska
co vert clo uds wy mu sza ją ce go
na fir mach odej ście od tra dy -
cyj ne go IT na rzecz no wo cze -
snych usług chmu ro wych 
– czy to chmu ry pry wat nej, czy
pu blicz nej, czy też kom bi na cji

obu tych śro do wisk, czy li
chmu ry hy bry do wej.

Do ko go skie ro wa na jest ofer ta
chmu ry hy bry do wej?
Tho mas Küh l we in: W za sa -
dzie każ de przed się bior stwo
ko rzy sta ją ce z IT jest po ten -
cjal nym od bior cą usług chmu -
ro wych. Nasz mo del chmu ry
hy bry do wej za kła da, że je śli
masz cen trum prze twa rza nia
da nych, mo żesz roz sze rzyć
swój za sięg na in ne cen tra te go
ty pu lub też za ofe ro wać w ra -
mach swo je go cen trum usłu gi
in nym pod mio tom na ryn ku.
Np. śred niej wiel ko ści przed -
się bior stwo mo że zde cy do wać
się na out so ur cing IT i prze -
cho wy wa nia da nych po to, by
sku pić się na swo jej głów nej
dzia łal no ści biz ne so wej.

Z dru giej stro ny jest wie lu
do staw ców chmu ry, któ rzy
ofe ru ją in no wa cyj ne roz wią za -
nia chmu ro we, prze kształ ca jąc
usłu gi prze zna czo ne dla kon -
su men tów w ta kie, któ re skie -
ro wa ne są do przed się biorstw.
Wszyst kie te tren dy moż na 
za ob ser wo wać na pol skim
ryn ku.

   —roz ma wia ła Ka ro li na Sa wic ka

ROZMOWA | Piotr
Fąderski, Country
Manager na Polskę 
i kraje bałtyckie 
w firmie VMware

ROZMOWA | Aleksandra Verhoeve, menedżer VMware w regionie Europy Wschodniej, 
Thomas Kühlwein, wiceprezes VMware, Central EMEA

Przed IT nowe wyzwanie

Polska technologicznie równa Europie

Potencjał usług cloud
computingu doceniła
Komisja Europejska.
Uważa ona, że zniesienie
barier ograniczających
rozwój sektora, w tym
wprowadzenie 
standardów umów 
na świadczenie usług
chmurowych, pozwoli 
na stworzenie na naszym
kontynencie 2,5 mln
nowych miejsc pracy 
do 2020 r. 

Szybki rozwój usług
cloud computingu 
w Europie będzie miał
wymierny, pozytywny
wpływ na produkt
krajowy brutto na
naszym kontynencie.
Według Komisji 
Europejskiej może 
on powiększyć się dzięki
chmurze do 2020 r. 
aż o 160 mld euro, 
czyli o 1 proc.

Wzrost popytu na usługi
cloud computingu 
wynika z faktu, że
korzystanie z nich
pozwala na wyraźne
ograniczenie wydatków
w przedsiębiorstwach.
Dane IDC pokazują, 
że w 80 proc. 
organizacji, które zaczęły
korzystać z chmury
obliczeniowej, wydatki
związane z ich
funkcjonowaniem spadły
aż o 10–20 proc.

2,5 mln 
etatów

160 mld 
euro

Zdecydowana przewaga
korzyści nad wadami
powoduje, że – jak 
wynika z badań 
IDC Polska – ponad 
75 proc. polskich firm
albo bacznie przygląda
się ofercie tego typu
rozwiązań na rynku, albo
już wprowadza zmiany
mające na celu ich
łatwiejsze
zaadaptowanie do
potrzeb organizacji.

75 proc.

∑

∑

∑

10-20
proc.

Dokończenie >2–3

Obej mu je wszyst kie urzą dze -
nia mo bil ne i sta cjo nar ne dzia -
ła ją ce w ob rę bie da nej or ga ni -
za cji, za pew nia jąc im jed no li te
śro do wi sko i wy so ki po ziom
bez pie czeń stwa.

– Opty mi zmem na pa wa to,
że fir my za czy na ją ro zu mieć, iż
wpro wa dze nie po li ty ki Bring
Your Own De vi ce (BY OD) mo że
zwięk szyć pro duk tyw ność i za -
do wo le nie pra cow ni ków oraz
to, że przed się bior cy za czy na ją
szu kać moż li wo ści do pod ję cia

dzia łań w tym za kre sie– po wie -
dział Elie Ka na an, wi ce pre zes
ds. mar ke tin gu w fir mie VWwa -
re. – Wie rzy my, że ist nie je moż -
li wość wspar cia te go tren du
po przez po dej ście po le ga ją ce
na zin te gro wa nej mo bil no ści
per so ne lu. Po mo że to fir mom

zwięk szyć pro duk tyw ność za -
trud nio nych osób, zy skać szyb -
szy do stęp do in no wa cyj nych
roz wią zań i osią gnąć zróż ni co -
wa nie, bez na ra ża nia bez pie -
czeń stwa in for ma cji oraz
przy za cho wa niu ela stycz no ści
fir my”.                —Karolina Sawicka

Chmura
wkracza do
firm tylnymi
drzwiami
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