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Nieuchronna 
przyszłość, czyli co 
przynosi Multicloud

Wdrożenia chmurowe: 
Polcom, Inter Cars, T-Mobile, 
Leroy Merlin, InteliWISE

Produkty chmurowe  
w 9 kategoriach: 
Bezpieczna chmura, Wydajność  
i integracja, Produkt do analizy
danych w chmurze,  
Produkt ERP/CRM, Dostawca 
chmury w modelu IaaS,  
Platforma testowo- 
deweloperska PaaS i inne

Konkurs  
Best in Cloud 2022

Czy chmura może 
mnie zrujnować?

Chmura 
kompetencji

Budżet na chmurę 
pod kontrolą

W co inwestować już 
teraz, żeby zdobyć 
przewagę rynkową?

  Damian mazurek

  mariuSz kOWaLSki,  
      GrzeGOrz maDeJa

  TOmaSz kLekOWSki

  GrzeGOrz kuBera

  mariuSz ChuDy
  krzySzTOf STumpf

Cloud native  
vs. cloud agnostic
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KOSZTY CHMURY TEMATEM 
NUMER 1 W DYSKUSJI
Kiedy nieograniczona elastyczność kosztowa chmury zderza się z ich 
nieprzewidywalnością w walce na argumenty rację mają obie strony. 
Jednak to właśnie strach przed utratą kontroli nad wydatkami IT zdaje 
się być głównym hamulcem szerszej adopcji chmury obliczeniowej wśród 
polskich przedsiębiorstw.

Z drugiej strony, podejście do zarządzania kosztami ewoluuje, a przy tym, 
za sprawą nowych koncepcji i narzędzi, staje się coraz bardziej 
wyrafi nowane. W końcu fi rmy wykształcą umiejętność liczenia kosztów, 
a argument o nieprzewidywalności wydatków raz na zawsze zostanie 
wytrącony z rąk chmurosceptyków.

Nie zważając na koszty, dostawcy infrastruktury, oprogramowania 
i usług chmurowych stawiają na innowacyjność, unikalność na rynku oraz 
kreowanie wartości biznesowej. W szranki konkursu Best in Cloud 2022 
stanęło blisko 40 produktów chmurowych zgłoszonych w 9 kategoriach. 
W raporcie znajdziecie Państwo opisy wszystkich biorących udział 
w konkursie produktów, w tym tegorocznych laureatów, którym jeszcze 
raz szczerze gratulujemy.

Zapraszam do lektury.

Artur Pęczak
Redaktor prowadzący raport
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Chmura
kompetencji

  TOMASZ KLEKOWSKI
Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
- Informatyka, inwestor, mentor i ekspert 

transformacji cyfrowej

POLSKA GOSPODARKA PRZEZ OSTATNIE LATA ROZWIJAŁA SIĘ NIEZWYKLE 
DYNAMICZNIE WYKORZYSTUJĄC OLBRZYMI NAPŁYW INWESTYCJI ORAZ 

ZASOBY PRACY, KTÓRE BYŁY W POLSCE DOSTĘPNE. JEDNAK KONTYNUACJA 
TRENDU WZROSTOWEGO STOI OBECNIE POD ZNAKIEM ZAPYTANIA PONIEWAŻ 
WYCZERPUJĄ SIĘ LUB ZMIENIAJĄ GŁÓWNE ŹRÓDŁA WZROSTU ORAZ ZMIENIA 

SIĘ STRUKTURA SEKTORÓW POLSKIEJ GOSPODARKI.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Chmura kompetencji
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Dodatkowo pojawiły się czynniki 
makroekonomiczne związane 
z polityką banków centralnych, 
nadpodażą pieniądza, ich reakcjami 
na infl ację oraz silnym zaburzeniem 
gospodarki światowej z powodu 
rosyjskiej agresji na Ukrainę. 
Czynniki demografi czne, głównie 
malejąca populacja pracujących, 
będą dodatkowo wywoływać presję 
na produktywność fi rm.
Bardzo dobrą analizę sytuacji 
polskich fi rm przedstawia raport 
Banku Światowego, „Paths of 
productivity growth in Poland – 
a fi rm-level perspective”, powstały 
przy współpracy z Ministerstwem 
Rozwoju i Technologii oraz 
Głównym Urzędem Statystycznym. 
Raport został opublikowany pod 
koniec 2021 roku.

Raport napisany został z perspektywy analizy sytuacji 
przedsiębiorstw i powinien być lekturą obowiązkową dla 
wszystkich zarządów i członków kierownictwa fi rm. Warto 
spojrzeć na główne wnioski z niego wypływające. Oto one.
Po pierwsze: „polskie fi rmy potrzebują impulsu do poprawy 
swojego potencjału poprzez cyfryzację, budowanie 
innowacyjności i zwiększanie umiejętności menedżerskich”. 
Po drugie: „programy zwiększające produktywność 
powinny koncentrować się na małych i średnich fi rmach, 
ponieważ są one motorem wzrostu produktywności 
i wykazują wyższy potencjał produktywności niż duże 
fi rmy. Zaś po trzecie: „sektor produkcji wymaga dodatkowej 
uwagi ze strony twórców polityki ekonomicznej ponieważ 
produktywność tego sektora od 2012 r. uległa stagnacji.”

Przyjmując te rekomendacje, warto 
na nie spojrzeć z perspektywy 
transformacji cyfrowej. Raport 
wprost wskazuje na cyfryzację jako 
podstawę wzrostu produktywności. 
Taki wzrost produktywności może 
być zrealizowany poprzez tworzenie 
dodatkowej wartości albo poprzez 
obniżanie kosztów działania fi rmy.

Technologie pomagają zmierzyć 
się z tymi wyzwaniami poprzez 
automatyzację, optymalizację 
procesów lub produkcji, stworzenie 
nowych funkcji lub produktów, albo 
zmianę modeli biznesowych. Takie 
podejście wymaga umiejscowienia 
pracy nad tymi wyzwaniami na 
poziomie zarządów. Wykorzystanie 
potencjału technologii cyfrowych 
jest wyzwaniem całej fi rmy, 
a nie technicznym elementem 

           pracy działu IT.

Raport wskazuje, że przeprowadzenie procesów 
cyfryzacji wymaga nowych i rozszerzonych kompetencji 
oraz uzyskania przez większość pracowników 
i managerów nowego zestawu kompetencji, 
z istotnym udziałem zaawansowanych kompetencji 
cyfrowych. Ich defi nicją jest zdolność do rozwiązywania 
problemów z wykorzystaniem możliwości 
technologii cyfrowych.

Grupa technologii cyfrowych, które umożliwiają duże 
zmiany gospodarce jest szeroka, ale z pewnością 
każdy zaliczy do niej technologie chmurowe, sztuczną 

Technologie pomagają zmierzyć 
się z tymi wyzwaniami poprzez 
automatyzację, optymalizację 

procesów lub produkcji, 
stworzenie nowych funkcji lub 

produktów, albo zmianę modeli 
biznesowych. Takie podejście 

wymaga umiejscowienia pracy 
nad tymi wyzwaniami na poziomie 

zarządów. Wykorzystanie 
potencjału technologii cyfrowych 
jest wyzwaniem całej firmy, a nie 

technicznym elementem pracy 
działu IT.

Chmura kompetencji |  RAPORT BEST IN CLOUD 2022
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inteligencję, rozwiązania dla analizy danych i symulacji, 
technologie mobilne, blockchain, technologie 
telekomunikacyjne. Takie technologie o szerokim 
spektrum zastosowań określne są mianem General 
Purpose Technologies. Technologie te wchodzą 
w relacje z technikami wytwórczymi i technologiami 
charakterystycznymi dla poszczególnych branż.
Jedną z najbardziej dojrzałych technologii GPT jest 
chmura obliczeniowa. Technologie chmurowe są już 
rozwijane i wdrażane od kilkunastu 
lat. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że wszystkie fi rmy wykorzystują 
technologie chmurowe, chociaż 
wiele fi rm adaptuje je pośrednio 
korzystając z gotowych rozwiązań 
zaimplementowanych w produktach, 
z których korzystają, np. SaaS.

Firmy świadomie stosujące rozwiązania 
chmurowe potrafi ą je wykorzystać do 
budowy infrastruktury informatycznej 
o wysokim poziomie elastyczności, 
niskim poziomie kosztów, szybkim 
czasie uruchomienia nowych procesów 
i projektów.

Wiele fi rm rozpoczęło stosowanie rozwiązań chmurowych 
w wielu miejscach swoich procesów i wielu częściach 
infrastruktury i mierzy się obecnie z wyzwaniami 
związanymi z zarządzaniem i integracją wielu środowisk 
i rozwiązań chmurowych.

W związku z tym ważne jest całościowe spojrzenie na 
budowę fundamentów pod rozwiązania cyfrowe, który 
uwzględnia wymagania operacyjnego modelu biznesu. 
Wykorzystanie chmury obliczeniowej będzie tylko jednym 
z obszarów wdrożeń rozwiązań cyfrowych, a w istocie 

modelem, w którym zostaną wdrożone rozwiązania 
nastawione na realizację konkretnych celów, przy pomocy 
kolejnej warstwy technologii (analityka, IoT, AI, itp.). 
Realizacja projektów chmurowych będzie elementem 
szerszych projektów lub będzie powiązana i zależna od 
innych realizowanych prac. Dlatego projekty te muszą 
być wpisane w szerszy kontekst funkcjonowania 
biznesu w fi rmie.

Weryfi kacja i przygotowanie na przyszłe wyzwania 
operacyjnego modelu biznesu wymaga aktualizacji 
priorytetów, przeglądu procesów w fi rmie, planu zmian, 
planu wdrożeń nowych narzędzi dla biznesu oraz 
planu na outsourcing. 

Operacyjny model biznesu wymaga również weryfi kacji od 
strony zgodności prawnej i możliwości jego funkcjonowania 
w ramach obecnych i nadchodzących regulacji prawnych. 
Uwagi prawnej wymaga reżim wykorzystywania danych, 
kwestie odpowiedzialności za ciągłość usług, relacje 
z klientami dostawcami i konsumentami. Rosnące zasoby 
danych o różnym charakterze, wrażliwości i lokalizacji 
tworzą kolejną warstwę wymagań związanych między 
innymi z ochroną, uzyskaniem zgód na przetwarzanie, 
prawami kontroli i audytu.

W rzeczywistości, w każdym 
przedsiębiorstwie mówimy o realizacji 
wielu projektów informatycznych 
i organizacyjnych, które często 
przebiegają równolegle, są 
współzależne i skutkują głębokimi 
zmianami w sposobie pracy 
poszczególnych pracowników, 
zespołów, działów i całej organizacji. 
Średniej wielkości przedsiębiorstwa 
wykorzystują często kilkadziesiąt lub 
kilkaset systemów i aplikacji 
oraz realizują równolegle 
kilkanaście lub kilkadziesiąt 
projektów informatycznych.

Osiągnięcie zaplanowanych korzyści przy takiej skali 
powiązanych i zależnych od siebie zmian wymaga 
współpracy większości funkcji w przedsiębiorstwie ze 
szczególnym naciskiem na wspólną pracę zarządu, działu 
prawnego, działu zasobów ludzkich, działów biznesowych 
oraz oczywiście działu IT.

Złożoność i głębokość zachodzących zmian jest kluczowym 
źródłem problemów jakie powstają podczas transformacji 
cyfrowej przedsiębiorstwa.

Złożoność i głębokość 
zachodzących zmian 

jest kluczowym źródłem 
problemów jakie powstają 

podczas transformacji 
cyfrowej przedsiębiorstwa.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Chmura kompetencji
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Rozwój całego tego zakresu kompetencji stawia trudne 
wyzwania dla wszystkich działów, w tym działu HR, 
który często nie czuje się komfortowo w obszarze 
technicznym, z racji szybkich zmian 
technologicznych, rosnącej złożoności 
i konieczności stałej aktualizacji 
wiedzy w tym zakresie. Stosowanie 
zwinnych metodyk projektowych 
oraz zarządzanie w organizacjach 
zbudowanych w modelach zwinnej 
struktury jest również trudne dla 
tradycyjnie edukowanych specjalistów 
HR i managerów. 

Pomoc w rozwoju kompetencji 
związanych ze stosowaniem 
technologii informatycznych może 
przyjść ze strony przygotowanych 
matryc opisu kompetencji cyfrowych. 
Są to narzędzia przydatne dla działów 
HR i dla wszystkich managerów. Funkcjonują dwie dojrzałe 
matryce opisu i rozwoju kompetencji:
 e-competence framework (e-CF 4.0),
 oraz Skills Framework For The Information Age.

Pierwsza z nich została stworzona w ramach prac 
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego i działań 
European e-Skills oraz prac warsztatów CEN Workshop 
on ICT Skills. Wersja e-CF 3.0 ma również status polskiej 
normy PN-EN 16234-1:2016-07.

Druga jest efektem 20 lat prac Skills Framework For The 
Information Age Foundation, której liderem jest British 
Computer Society. Obecnie dostępna jest już 8 wersja 

matrycy, która w szeroki i precyzyjny 
sposób opisuje większość kompetencji 
IT i kompetencji związanych 
z transformacją cyfrową, defi niując 
ponad 200 jednostkowych kompetencji. 

Wykorzystanie matryc daje szerszy 
kontekst i jest zdecydowanie pełniejsze, 
niż posługiwanie się certyfi katami 
generowanymi przez fi rmy 
technologiczne jako poświadczenie 
znajomości technicznych rozwiązań. 
Matryce stanowią dobry pomost 
pomiędzy myśleniem o technicznej 
stronie rozwoju systemów 
i rozwiązań, a skupieniu się na ich 
efektywnym wdrożeniu i faktycznej 

zmianie procesów, organizacji i sposobów pracy 
w przedsiębiorstwie. Mogą stanowić istotną pomoc 
w zarządzaniu współpracą pomiędzy działami IT, HR 
i biznesem, tworząc narzędzia defi niujące pełny zakres 
dyskusji i dające precyzyjny język do opisu poszczególnych 
elementów i wymagań.

Wraz z rozwojem skali projektów chmurowych i ich 
rosnącym wpływem na organizację wykorzystanie matryc 
do myślenia o rozwoju kompetencji dla skutecznego 
wykorzystywania nowoczesnych technologii jest 
oczywistą rekomendacją.

Pomoc w rozwoju kompetencji 
związanych ze stosowaniem 
technologii informatycznych 

może przyjść ze strony 
przygotowanych matryc opisu 

kompetencji cyfrowych. 

Chmura kompetencji |  RAPORT BEST IN CLOUD 2022

Przygotowanie pracowników i organizacji na efektywną pracę w takich warunkach jest jednym 
z kluczowych zadań dla zarządu i działu HR i wymaga rozwoju kompetencji w następujących obszarach:

 kompetencji technicznych,

 kompetencji zarządzania projektami, w tym projektami rozwoju oprogramowania w podejściu zwinnym,

 kompetencji zarządzania programami, które scalają wachlarze różnych projektów,

 kompetencji organizacji i optymalizacji procesów,

 kompetencji zarządzania zmianą i zamiany technicznych rezultatów wdrożeń na nowe metody pracy,

 kompetencji współpracy w interdyscyplinarnych zespołach,

 zrozumienia sposobów pracy w powiązanych ze sobą działach w szczególności: 

 działy techniczne, IT powinny rozumieć podstawowe kwestie biznesowe,

 działy biznesowe powinny mieć podstawową wiedzę o wykorzystaniu technologii, które mogą być 
wdrożone w ich obszarach pracy.
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Chmura dziś i jutro  
W co inwestować już teraz, żeby 

zdobyć przewagę rynkową?

  MARIUSZ CHUDY
Partner, CEE Cloud & Digital Leader, PwC

CHMURA OBLICZENIOWA TO JEDNA Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ DOMEN 
TECHNOLOGICZNYCH NA ŚWIECIE. WG. BADANIA IDC “GLOBAL ICT SPENDING” RYNEK ICT W 2020 

ROKU STAŁ W MIEJSCU, A W LATACH 2021-23 ROŚNIE OK. 5% ROCZNIE, PODCZAS GDY WARTOŚĆ 
CHMURY OBLICZENIOWEJ WZRASTA Z PRĘDKOŚCIĄ PRAWIE 20%, CZYLI 4 RAZY SZYBCIEJ.

W  zrost gospodarek rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, nie przekracza 
jednak 15%, ale już nowe obszary na chmurowej mapie rosną o wiele szybciej. 
Przykładem może być region środkowego wschodu, w którym wzrost wartości 

rynku chmurowego jest na poziomie prawie 30%. Wszystko dzięki inwestycjom w lokalne 
regiony MAAGO (Microsoft , AWS, Alibaba, Google, Oracle). Praktycznie w każdym kraju 
regionu powstał taki region, a w największych gospodarkach - Arabii Saudyjskiej oraz 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich - wszystkich pięciu hyperscaler’ów zdecydowało się 
zbudować swoje centra danych. 

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Chmura dziś i jutro. W co inwestować już teraz, żeby zdobyć przewagę rynkową?
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Podobne perspektywy mogą czekać naszą gospodarkę. 
Według Eurostatu adaptacja rozwiązań chmurowych 
w Polsce zwiększyła się z 11% w 2018 roku do 29% w 2021 
roku. Dzisiaj Polska już nie jest na szarym końcu Europy, 
a pnie się do góry. W takim tempie za 2-3 lata dogonimy 
średnią UE (41%). Na taką dynamikę wpłynęła między 
innymi zdalna komunikacja pracowników przedsiębiorstw 
w pandemii Covid-19 oraz inwestycje największych 
fi rm technologicznych - Microsoft i Google. Pracując 
z klientami z różnych branż obserwuję także większą 
otwartość na rozwiązania chmurowe, fi rmy w Polsce 
coraz częściej decydują się na wdrożenie technologii 
chmurowych. Przykłady transformacji chmurowych 
możemy znaleźć praktycznie w każdej branży - od 
fi nansów, przez handel detaliczny po sektor publiczny. 

Jednak czy rynek w Polsce osiągnął już odpowiednią 
dojrzałość? Czy możemy powiedzieć, że dołączyliśmy do 
grona najbardziej innowacyjnych gospodarek takich jak 
Stany Zjednoczone czy kraje skandynawskie? Niestety 
nie. Z badania PwC przeprowadzonego wśród zarządów 
polskich fi rm wynika, że tylko 13% z nich ocenia swoją 
dojrzałość jako wysoką. Dla porównania w USA 60% 
organizacji ocenia swoją dojrzałość jako wysoką a na 
chmurę patrzy się przez pryzmat innowacji i możliwości 
tworzenia nowych szans rynkowych. Niestety, 
w Polsce fi rmy ciągle traktują chmurę obliczeniową 

jako narzędzie do oszczędności kosztów, oczekując 
bardzo szybkiego zwrotu z inwestycji przy minimalnych 
nakładach fi nansowych. Skutkuje to krótkoterminowym 
podejściem, w którym raczej testowane są pojedyncze 
rozwiązania zamiast całościowej transformacji biznesowo-
technologicznej, a tylko w tym drugim przypadku 
fi rmy są  w stanie uzyskać korzyści płynące 
z chmury obliczeniowej. 

Najbardziej dojrzałe fi rmy pod kątem adaptacji chmury 
obliczeniowej wskazują w pierwszej kolejności następujące 
oczekiwane efekty biznesowe: innowacje w produktach 
i usługach oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej, 
następnie przyspieszenie TTM (Time to Market) oraz 
zwiększenie przychodów. Zatem, co mogą zrobić polskie 
fi rmy, żeby pokonać wspomnianą wyżej barierę dojrzałości 
i dogonić zachodnie gospodarki? Jak przejść od patrzenia 
tylko na stronę kosztów, do szerszego myślenia o chmurze 
jako platformie do innowacji i budowy nowych 
modeli biznesowych?

Po pierwsze niezbędne jest spojrzenie holistyczne 
na transformację chmurową. Transformacja chmurowa 
powinna składać się z 7 obszarów: Strategia 
i Transformacja, Innowacje, Modernizacja i migracje 
aplikacji, Model operacyjny, Compliance i Security, 
Usługi zarządzane oraz Industry Cloud.

Tylko takie podejście daje szansę na uzyskanie korzyści 
biznesowych w krótkim czasie. Wtedy możemy mieć 
pewność, że nie zapomnimy o żadnym elemencie 
kluczowym dla transformacji przedsiębiorstwa.

Kolejną ważną kwestią jest zdefi niowanie w jaki sposób 
migrować aplikacje lub budować rozwiązania w chmurze. 
Poniższy diagram przedstawia etapy rozwoju chmury 
obliczeniowej. 
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Na początku, zaraz po uruchomieniu pierwszych usług 
chmurowych przez AWS, migracje do chmury polegały 
głównie na stosunkowo prostym podejściu “Lift & Shift” 
czyli migracji serwerów z własnego Data Center 
w modelu IaaS (Infrastructure as a Service). Następnie, 
w miarę rozwoju kolejnych usług chmurowych w warstwie 
PaaS i SaaS, migracje i modernizacje (lub zakup) aplikacji 
wymagały dopasowania środowisk do nowoczesnych 
technologii chmurowych (np. konteneryzacja aplikacji). 

Około 4 lata temu modne stało się podejście “Cloud 
Native” polegające na tworzeniu oprogramowania 
bezpośrednio na środowisku chmurowym abstrahując 
od warstw niższych (serverless). Dzisiaj transformacje 
chmurowe polegają na zbudowaniu dobrej strategii 
migracji, która z reguły jest połączeniem wszystkich 
trzech podejść, tj. tam gdzie szukamy innowacji 
z reguły stosujemy podejście Cloud Native, natomiast 
starsze aplikacje, dla których nie opłaca się budować 
dedykowanych środowisk w chmurze z reguły są 
migrowane w modelu “Lift & Shift”, żeby uzyskać 
skalę i oszczędności. 

Nowym podejściem, które będzie zyskiwało coraz większą 
popularność, jest “Industry Cloud”. Są to rozwiązania 
branżowe dopasowane do danego sektora (np. bankowość 
z chmury, retail, ochrona zdrowia), które są tworzone 
w ramach ekosystemu: sektor - dostawcy. W tym modelu 
organizacje mogą uruchomić niekrytyczną część swojego 
środowiska IT bezpośrednio z chmury przy konfi guracji 
wymagającej niewielkich zmian (np. obsługa procesu 
kredytowego w banku, zarządzanie łańcuchem dostaw 
w branży detalicznej). 

Rozwiązania Industry Cloud dają też możliwość 
szybkiego skalowania, a dzięki swojej branżowości 
są dopasowane do regulacji i zasad bezpieczeństwa 
panujących na danym rynku. Dzięki takiemu podejściu 
fi rmy będą mogły zmniejszyć koszt obsługi IT, 
a zespoły technologiczne i biznesowe będą miały więcej 
czasu na rozwój biznesu. Industry Cloud to też często 
możliwość budowy innowacyjnych usług, w prosty 
sposób przy mniejszym nakładzie pracy niż klasyczny 
rozwój oprogramowania. A wszystko to dzięki 
pre-konfi gurowalnym funkcjonalnościom, które można 
w prosty sposób rozbudować i dopasować do własnych 
wymagań biznesowych. 

W przyszłości fi rmy coraz częściej będą korzystać 
z Industry Cloud uzupełniając swoje strategie 
o dotychczasowe metody transformacji chmurowej. 
Dla rodzimych organizacji takie właśnie podejście 
pozwoli na osiągnięcie dużej skali i innowacyjności, 
a w konsekwencji dogonienie zachodu w poziomie 
transformacji cyfrowej. A to już będzie miało 
bezpośrednie przełożenie na szybszy rozwój gospodarki 
i jej konkurencyjności.

PwC zostało nazwane przez IDC w kwietniu 2022 liderem usług chmurowych: 
https://www.pwc.com/gx/en/news-room/analyst-citations/2022/idc-
leader-in-cloud-professional-services-2022.html
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Czy chmura może
mnie zrujnować?  

O zarządzaniu kosztami usług chmurowych
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI CHMUROWYMI NIE JEST ZAGADNIENIEM NOWYM, WYSTĘPUJE 
BOWIEM OD CZASU JEJ MASOWEJ POPULARYZACJI. NA POCZĄTKU OKREŚLANE BYŁO 
TERMINEM „CLOUD COST MANAGEMENT”, NASTĘPNIE “CLOUD COST OPTIMIZATION” 

ORAZ “CLOUD FINANCIAL MANAGEMENT”, A W OSTATNICH LATACH FINOPS. 

FinOps nie jest prostą praktyką, o czym świadczą wyniki badań przeprowadzonych przez Accenture, 
Microsoft  i wiele innych podmiotów zajmujących się tematyką chmurową. Wykazały one, że 80% 
managerów finansowych uważa, że złe zarządzanie kosztami chmury ma negatywny wpływ na budżet 

organizacji. Co więcej, podobny odsetek organizacji używa chmury w sposób niezoptymalizowany, a 1/3 nie 
stosuje się do rekomendacji optymalizacji, nie realizując przy tym oszczędności. Dlatego też, niemalże 70% 
organizacji przekracza budżet chmury o 25% i nie jest usatysfakcjonowanych z decyzji zakupowych. 

  MARIUSZ KOWALSKI
Principal Director, Infrastructure 

Engineering Lead, Cloud First Poland, 
Accenture

  GRZEGORZ MADEJA
Cloud Migration & Implementation 

Associate Manager, 
Accenture
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Przedstawione dane dowodzą, że problem związany 
z zarządzaniem kosztami chmurowymi występuje 
w większości organizacji i jest znaczący. Przyczyn takich 
sytuacji może być wiele, począwszy od prozaicznych 
takich jak brak kontroli kosztów i powoływanie dużej ilości 
przeskalowanych zasobów, poprzez brak oczyszczania 
środowiska chmurowego z nieużywanych zasobów 
i usług, aż do bardzo skomplikowanych zagadnień, 
jak występowanie „memory leak-ów” w aplikacjach 
wymagających serwerów o dużej 
mocy obliczeniowej - generujących 
wysokie koszty. 

Wymienione przykłady stanowią 
przyczyny natury technicznej/
inżynierskiej, z drugiej strony wysokie 
koszty utrzymania środowiska 
chmurowego mogą być powiązane 
z jego złym zarządzaniem. W tym 
przypadku główną rolę może 
odgrywać przyzwyczajenie organizacji 
do środowisk on-premises 
i rozliczanie kosztów kapitałowych. 
Koszty te są łatwe do kontroli, 
a proces decyzyjny w przypadku 
zakupu jest zawsze kontrolowany 
przez wiele jednostek technicznych i fi nansowych. 
Migracja do chmury, pełna lub częściowa, wiąże się 
z całkowitą zmianą podejścia do zarządzania kosztami. 

Powodem tego jest zupełnie inny proces zakupowy 
zasobów (mocy obliczeniowej) i usług. Każdy użytkownik 
posiadający dostęp i odpowiednie uprawnieninia do 
środowiska chmurowego może wygenerować koszty 
poprzez powołanie zasobów lub włączenie usług, 
z pominięciem procesu akceptacji fi nansowej. Z jednej 
strony jest to główna zaleta chmury, gdyż pozwala na 
natychmiastowe dysponowanie niemalże nieograniczoną 
mocą obliczeniową, z drugiej jednak wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością, ponieważ każda sekunda użytkowania 
tej mocy kosztuje.

Każdy dostawca chmury udostępnia narzędzia służące 
do kontroli wydatków takie jak manager lub eksplorator 
kosztów. Umożliwiają one śledzenie wydatków na 
wszystkich poziomach - kont, subskrypcji, grup 

zarządzania czy zasobów. Pozwalają także ustanawiać 
budżety i wysyłać powiadomienia w trakcie ich 
przekroczenia. Są niezbędne do identyfi kacji anomalii 
kosztowych i mogą być jednym ze wskaźników 
świadczących o stabilności i zdrowiu środowiska. 

Dlatego też, znajomość obsługi wspomnianych narzędzi 
i zrozumienie zasad naliczania kosztów należą do 
najważniejszych aspektów kontroli chmury publicznej.

Kolejnym zagadnieniem istotnym 
w zarządzaniu kosztami chmurowymi 
jest ich alokacja. Występują dwa 
główne modele rozliczeniowe: 
pierwszy - prostszy, gdy całkowity 
koszt utrzymania środowiska 
chmurowego przypisany jest do 
zespołu chmurowego IT oraz 
drugi - bardziej skomplikowany, 
gdy koszty dzielone są względem 
jednostek biznesowych lub aplikacji. 
Ten ostatni, z punktu widzenia 
organizacji, powinien być modelem 
docelowym. W obecnej chwili 
główni dostawcy chmurowi nie 
oferują usług umożliwiających 
pełną alokację kosztów względem 

jednostek biznesowych. Do tego celu, w zależności 
od zapotrzebowania i rozmiarów chmury, można 
wykorzystywać dedykowane arkusze kalkulacyjne lub 
narzędzia typu FinOps zewnętrznych dostawców. 

Obydwa rozwiązania wymagają odpowiedniego 
otagowania zasobów oraz konfi guracji. Arkusz kalkulacyjny 
automatycznie rozlicza koszty utrzymania względem 
jednostek poprzez dane wyeksportowane z managera/
eksploratora kosztów w danym okresie rozliczeniowym. 
Jego zaletą jest brak dodatkowych kosztów związanym 
z licencjonowaniem. Z kolei wady wynikają 
z ograniczonych możliwości arkusza kalkulacyjnego 
i wysokiej podatności na błędy ludzkie. Narzędzia 
fi rm trzecich pozwalają alokować i śledzić koszty 
w czasie rzeczywistym, a ich nie mniej ważną cechą jest 
rekomendacja optymalizacji środowiska chmurowego 
w celu osiągnięcia oszczędności i maksymalizacji 
efektywności kosztowej. Koszty implementacji i licencji 
powinny więc zostać zrekompensowane. 
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W przypadku, gdy organizacja posiada już środowisko 
chmurowe, wdrożone zostały wszystkie elementy 
zarządcze, istnieje świadomość naliczania kosztów oraz 
umiejętność posługiwania się narzędziami do ich kontroli, 
można przystąpić do optymalizacji chmury. Zagadnienie 
to jest niezwykle złożone i może 
być rozpatrywane pod wieloma 
względami, przede wszystkim 
pod kątem zużycia zasobów, 
podejmowania decyzji zakupowych 
- czyli na przykład rezerwacji mocy 
obliczeniowej, rozwoju architektury 
aplikacji wykorzystujących usługi 
chmurowe PaaS oraz samego 
zarządzania środowiskiem. 

Należy podkreślić, że każda 
włączona usługa czy nadmiarowa 
i niewykorzystana moc obliczeniowa 
w chmurze generuje koszty. Dlatego 
też optymalizacja środowiska 
chmurowego pod względem 
technicznym i redukcja długu 

technologicznego przyczynia się bezpośrednio do 
optymalizacji kosztowej. W związku z ciągłym rozwojem 
chmury publicznej, wdrażaniem przez dostawców 
nowych usług i technologii, optymalizacja musi być 
procesem ciągłym.

Odpowiedź na tytułowe 
pytanie, „czy chmura może 
mnie zrujnować?” będzie więc 
pozytywna, jeżeli w organizacji nie 
znajdzie się zespół odpowiedzialny 
za zarządzanie oraz ciągłą 
kontrolę i optymalizację chmury. 
Odpowiedź natomiast będzie 
negatywna, gdy zostanie powołana 
przynajmniej jedna rola FinOps, 
która będzie współpracowała 
z pozostałymi zespołami 
deweloperskimi/DevOps, 
biznesowymi i fi nansowymi w celu 
osiągnięcia najwyższej wartości 
biznesowej chmury. 

Sama wiedza dotycząca naliczania i kontrolowania kosztów chmurowych oraz obsługi narzędzi temu 
służących nie jest wystarczająca do efektywnego zarządzania chmurą. Dlatego, aby w ją w pełni 
kontrolować, potrzebny jest szeroko pojęty „governance” chmury, na który składają się:

 odpowiednie dobranie ról oraz przypisanie im zakresu obowiązków w celu uniknięcia efektu rozmycia 
odpowiedzialności. Mogą one być przypisane do już istniejących pozycji lub zrekrutowane,

 wdrożenie procesów niezbędnych do zarządzania chmurą, których celem jest zapewnienie ładu 
i utrzymanie kontroli. Decyzje podejmowane w środowisku chmury, zwłaszcza łączące się ze znacznymi 
kosztami, powinny być zgodne ze wdrożonymi procesami,

 kontrola dostępu do środowiska chmurowego ze względów bezpieczeństwa i fi nansowego. Zbyt 
szerokie uprawnienia przypisane nieodpowiednim użytkownikom mogą doprowadzić do naruszenia 
bezpieczeństwa, usunięcia lub powołania środowisk, zasobów lub usług, czego konsekwencją może 
być brak możliwości świadczenia usług, straty fi nansowe, a także dodatkowe wysokie biznesowo 
nieuzasadnione koszty.

 wdrożenie i stosowanie polityk ułatwiających kontrolowanie, zapobiegających powstawaniu 
niebezpiecznych incydentów oraz minimalizujących ryzyko podwyższonych kosztów chmury.
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Nieuchronna przyszłość, 
czyli co przynosi Multicloud

  DAMIAN MAZUREK
Co founder i CTO, Chmurowisko

DOSKONALE WIEM, JAK SPORYM WYZWANIEM JEST ZBUDOWANIE OPTYMALNEJ 
STRATEGII CHMUROWEJ. DODATKOWO, WRAZ Z ROZWOJEM FIRM OFERUJĄCYCH 

TECHNOLOGIE CHMUROWE, WYBÓR BĘDZIE CORAZ TRUDNIEJSZY. DOSTAWCY 
OFERUJĄ CORAZ TO NOWSZE, SKOMPLIKOWANE I ZARZĄDZANE PRZEZ NICH 

ROZWIĄZANIA. Z DRUGIEJ STRONY, CORAZ CZĘŚCIEJ ZDARZA NAM SIĘ PROWADZIĆ 
PROJEKTY ZAKŁADAJĄCE OBECNOŚĆ KILKU DOSTAWCÓW CHMUROWYCH. CO 

SPRAWIA, ŻE ORGANIZACJE DECYDUJĄ SIĘ NA WYBÓR STRATEGII MULTICLOUD?

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Nieuchronna przyszłość, czyli co przynosi Multicloud
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Jeden z CIO stwierdził: „Używam Kubernetes i rozwiązań 
Cloud-Native, aby być niezależnym od dostawcy chmury. 
Nie myślę, że kiedykolwiek zmienię dostawcę, z którym 
obecnie współpracuję, jednak zawsze lepiej mieć ten 
wybór”. To stwierdzenie mówi wszystko o panujących 
koncepcjach dojrzałości chmury. Dodatkowo, idzie 
ono w parze z obawą przed uzależnieniem od jednego 
dostawcy chmurowego (vendor lock-in). Jako specjaliści 
IT przewidzieliśmy to zjawisko już wiele lat temu. Temat 
wielu chmur w projekcie to nie tylko domena wielkich 
korporacji, ponieważ istnieją obszary multicloud, które 
przynoszą wiele korzyści, zwłaszcza w przypadku bycia 
średnią i dużą fi rmą.

Poszukaj rozwiązania problemu
Przede wszystkim możesz wybrać najlepsze opcje i usługi, 
aby dostarczyć rozwiązanie, którego szukasz. Prowadząc 
szkolenia z zakresu multicloud dla różnych klientów, 
dostrzegliśmy interesujące podejścia do tego tematu.
Jedna z największych fi rm medialnych w Polsce utrzymuje 
większość swoich rozwiązań IaaS / PaaS w AWS, korzysta 
z rozwiązań Modern Workplace od Microsoft oraz 
rozwiązań komercyjnych od Google, wraz z ofertą Google 
Ads. Nie brzmi to wcale egzotycznie, kiedy spojrzymy 
przekrojowo na dostawców z których często korzystają 
fi rmy, prawda?

Znany portal e-commerce korzysta 
z rozwiązań Microsoft opartych na 
platformie Azure i z bazy danych Oracle 
Database przechowywanej w Oracle 
Cloud Infrastructure. Na marginesie: 
Microsoft i Oracle tworzą wzajemne 
połączenie między platformami 
Microsoft Azure i rozwiązaniem Oracle 
Cloud. Co więcej, ich rozwiązania Cloud-
Native są dostarczane przez Google 
ponieważ według portalu, K8s i inne 
usługi działają tam sprawniej. 

Obecnie największy polski bank 
współpracuje z polskim operatorem chmury, a jego 
partnerzy oferują migrację strategicznych operacji i zadań 
do w pełni zautomatyzowanych środowisk chmurowych. 
Warto wspomnieć, że sami dostawcy cloudu zawierają 
współpracę partnerską z rożnymi fi rmami. Przykładowo, 
Microsoft ściśle współpracuje z SAP, VMware, Oracle, IBM 
oraz RedHat (RedHat oferuje swoje rozwiązanie OpenShift 
jako PaaS na platformie Azure), a także z dostawcami 
systemów bankowych. Podobnie jest z AWS i Google. 

Crème de la crème usług chmurowych
Wybierając najlepsze z usług u wielu dostawców, możesz 
przebierać w opcjach i udogodnieniach, często też 
wypełniając miejsce takich, którymi jeden nie dysponuje. 

Mimo, że sam nie jestem zwolennikiem przetrzymywania 
jednego rozwiązania u dwóch dostawców chmury, muszę 
przyznać, że są jednak pewne niepodważalne wyjątki.

Dotyczy to systemów przetwarzania transakcyjnego OLTP 
(Online Transacion Processing) i hurtowni danych (Data 
Warehouse). Polega to na tworzeniu aplikacji połączonej 
z bazą danych i innymi technologiami na platformie Azure 

przy użyciu usługi PaaS, jednak agregaty 
danych są eksportowane do Big Query 
w GCP, aby zapewnić szybszą i bardzo 
skalowalną platformę z doskonałym 
modelem cenowym. Takie podejście 
widzimy dość często. Utrzymanie 
tego typu architektury może być dość 
kosztowne, ale Big Query zdecydowanie 
wyróżnia się wśród innych usług. 
Wybieramy zatem to co najlepsze 
dla nas i naszego biznesu.

Innym przykładem jest sytuacja, 
w której budujemy infrastrukturę opartą 
o AWS, ale w celu integracji obecnego 
środowiska, które jest ściśle powiązane 

z Microsoft, potrzebujemy rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa i tożsamości. Azure Arc, Azure Sentinel, 
Security Center i Log Analytics może stworzyć całe 
spektrum rozwiązań, które zaspokoją tę potrzebę 
i zapewnią doskonałe połączenia.

To jedne z wielu takich przykładów. Kluczem do sukcesu 
jest jednak dojrzałość organizacji w sferze chmurowej. 
Podobnie jak przy pierwszej migracji sukces zależy od 
tego jak dobrze wcześniej przemyślisz i przygotujesz 
architekturę. Jednak nagroda w postaci idealnie 
dobranych usług do Twoich rozwiązań jest warta budowy 
solidnych fundamentów i wejścia na ten nowy poziom 
chmurowości – multicloud.

Nieuchronna przyszłość, czyli co przynosi Multicloud |  RAPORT BEST IN CLOUD 2022

Damian Mazurek
Co founder i CTO, Chmurowisko

Wybierając najlepsze 
z usług u wielu 

dostawców, możesz 
przebierać w opcjach 

i udogodnieniach, często 
też wypełniając miejsce 

takich, którymi jeden nie 
dysponuje. 
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Cloud native vs. cloud agnostic, 
czyli jak efektywnie wykorzystać chmurę?

  KRZYSZTOF STUMPF
Dyrektor Departamentu IT, 

MIT GDC Raiff eisen Bank International

W RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL „ZACHŁYSNĘLIŚMY” SIĘ CHMURĄ. 
WRAZ Z WDRAŻANIEM KOLEJNYCH SYSTEMÓW, ROZWIĄZANIA W NATURALNY 
SPOSÓB EWOLUOWAŁY, ALE NIE STAŁO SIĘ TO ZE WZGLĘDU NA OCZEKIWANĄ 

W BANKOWOŚCI STRATEGIĘ WYJŚCIA Z CHMURY, A RACZEJ POPRZEZ WYSOKIE 
WYMAGANIA STAWIANE USŁUGOM. W PEWNYCH OBSZARACH USŁUGI 

NATYWNE, KTÓRE ZAPEWNIA DANY DOSTAWCA CHMURY, SĄ ZUPEŁNIE 
WYSTARCZAJĄCE, ALE W INNYCH JUŻ NIE.

Raiff eisen to dobrze rozpoznawalna marka, która nierozerwalnie kojarzy się z branżą bankową. 
Mimo, że w listopadzie 2018 roku Raiff eisen wycofał się z Polski, to w ramach globalnych struktur 
Raiff eisen Bank International funkcjonuje zespół Markets and IT Group Delivery Center (MIT), 

który specjalizuje się w budowie i migracji rozwiązań chmurowych dla banków w grupie. Centrum 
kompetencji zatrudnia ponad 130 specjalistów w całej Polsce, którzy już od ponad trzech lat zdobywają 
cenne doświadczenia, w jaki sposób efektywnie wykorzystać chmurę.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Cloud native vs. cloud agnostic, czyli jak efektywnie wykorzystać chmurę?
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Czy architekturę cloud agnostic można w pełni 
zaimplementować?
Pierwszym zadaniem MIT była budowa systemu CRM dla 
instytucji fi nansowych. Zaprojektowane rozwiązanie 
w pełni wykorzystywało usługi typu managed oraz 
założenia architektury „cloud native”. Zespół MIT 
zachłysnął się chmurą – sposobem modelowania 
i konfi gurowania usług (CloudFormation), wbudowanymi 
mechanizmami wysokiej dostępności, czy gotowymi do 
użycia rozwiązaniami konteneryzacji i orkiestracji (Amazon 
EKS). Chmura znacznie przyspieszyła implementację 
rozwiązania. Tak bardzo, że system został wdrożony na 
produkcję już po 9 miesiącach. Oczywiście, w grupie RBI 
projekt systemu CRM nie był 
pierwszą przygodą z chmurą. 
Podstawowa konfi guracja, 
mechanizmy bezpieczeństwa 
oraz uwierzytelniania 2FA 
zostały zapewnione przez 
kolegów z Austrii. Gdy dodamy 
do tego fakt, że chmura 
upraszcza zarządzanie wersjami 
oraz lukami w zabezpieczeniach 
(AWS Inspector), śmiało można 
stwierdzić, że architektura 
cloud agnostic potrzebna jest 
tylko po to, aby móc „uciec” 
z chmury. Ale czy na pewno?

Wraz z budową kolejnych 
systemów, projektowane 
rozwiązania w naturalny sposób 
ewoluowały. Wbrew pozorom, 
nie stało się to ze względu na wymaganą w bankowości 
strategię wyjścia z chmury (problem ten rozwiązuje się 
głównie poprzez odpowiednie procedury), ale raczej 
z uwagi na wysokie oczekiwania stawiane usługom. 
W rezultacie, w budowanych systemach, produktach 
i obszarach, nastąpi (albo już nastąpiła) ewolucja z API 
Gateway do Kong, z Amazon EMR do Databricks. Amazon 
MSK zastąpi Confl uence Cloud, zaś CloudFormation 
wymieniony zostanie na narzędzia do automatyzacji 
Terraform. W pewnych obszarach usługi natywne, 
które zapewnia dany dostawca chmury, są zupełnie 
wystarczające, ale w innych już nie.

Wydaje się zatem, że najpierw trzeba dokładnie sprawdzić, 
co daje dana chmura, a dopiero potem myśleć o czymś 
spoza niej. Tym bardziej, że coraz częściej zaczyna się od 
sprawdzenia produktu (MVP). Wykorzystanie czegoś, co 
dostępne jest „od ręki”, nierzadko pozostaje decyzją bardzo 
pragmatyczną pod względem kosztowym. Wystarczy 
przestać płacić i tym samym zrezygnować z dalszego 
korzystania z usługi w danej chmurze.

Koszty niezależności
Z doświadczeń MIT wynika, że niezależne rozwiązania 
kosztują więcej. Stwierdzenie to może prowadzić do 
długich dyskusji. W długiej perspektywie niezależność 
przynosi szereg benefi tów, ale usługi natywne także 
można odpowiednio optymalizować. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że jeżeli myślimy krótkoterminowo (MVP), 
rozwiązanie niezależne może być za drogie.

Inny wymiar kosztów to koszty ludzkie. Tutaj 
doświadczenia MIT pokazują, że dla mniej kluczowych, 
a więc prostszych architektonicznie aplikacji oraz małych 
struktur IT lepsze okazują się być usługi natywne. Wiąże 

się to z ich łatwiejszą obsługą. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że 
dzisiejsze porównania, mogą 
być nieaktualne jutro. Chmury 
się rozwijają. 

Gdy na początku 2019 roku 
budowaliśmy pierwszy produkt 
w MIT podjęliśmy odważną 
decyzję o wykorzystaniu usługi 
Amazon EKS. Podjęcie decyzji 
utrudniał fakt, że zarządzane 
środowisko Kubernetes pojawiło 
się w regionie Frankfurt dopiero 
pod koniec 2018 roku. Dzisiaj 
usługa Amazon EKS to dojrzały 
produkt, a więc z perspektywy 
procesu decyzyjnego jej wybór 
były z pewnością łatwiejszy. 

Współczesne IT wymaga podejmowania trudnych decyzji, 
bo środowisko, w którym funkcjonuje, zmienia się 
bardzo szybko. Pozytywne jest to, że inżynierowie lubią 
uczestniczyć w takich procesach decyzyjnych, angażować 
się w nie i czuć się za nie współodpowiedzialnymi.

Cloud native vs. cloud agnostic, czyli jak efektywnie wykorzystać chmurę? |  RAPORT BEST IN CLOUD 2022

Wraz z budową kolejnych systemów, 
projektowane rozwiązania 

w naturalny sposób ewoluowały. 
Wbrew pozorom, nie stało się to ze 

względu na wymaganą w bankowości 
strategię wyjścia z chmury (problem 
ten rozwiązuje się głównie poprzez 
odpowiednie procedury), ale raczej 

z uwagi na wysokie oczekiwania 
stawiane usługom. 
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Kompetencje chmurowe
Nie ulega wątpliwości, że 
współcześni profesjonaliści IT 
chcą budować swoje kompetencje 
wokół chmury. W MIT udało nam 
się jednak zaobserwować pewną 
zależność. To, czy inżynierowie 
wybierają usługi dostępne 
w konkretnej chmurze, czy też 
może są skłonni projektować 
rozwiązania typu cloud agnostic, 
w dużym stopniu zależy od ich 
doświadczenia (seniority).

Większość początkujących 
inżynierów (junior) przeżywa 
swego rodzaju euforię, zachłystując się możliwościami 
chmury.  Ta grupa profesjonalistów chętnie sięga po 
rozwiązania typu serverless. Nie chcą tracić czasu 
na zdobywanie wiedzy DevOps, koncentrując się na 

dewelopmencie funkcjonalności. 
Jednocześnie, wraz ze 
zdobywaniem doświadczeń, 
przychodzi refl eksja, bardziej 
krytyczne, ale i pragmatyczne 
spojrzenie na chmurę. To rodzi 
chęć porównania wielu chmur 
i usług niezależnych.

Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy 
wybierając sposób implementacji 
rozwiązania nie tylko decydujemy 
o jego architekturze rozwiązania, 
ale wywieramy także ogromny 
wpływ na ludzi, którzy będą je 
implementowali. W tym ujęciu 

nieodzowne staje się angażowanie zespołu w decyzję 
o wyborze architektury chmury. Zdaje się to być 
oczywiste, jeśli działamy zgodnie z koncepcją 
Management 3.0.

Współczesne IT wymaga 
podejmowania trudnych decyzji, 

bo środowisko, w którym 
funkcjonuje, zmienia się bardzo 

szybko. Pozytywne jest to, że 
inżynierowie lubią uczestniczyć 

w takich procesach decyzyjnych, 
angażować się w nie i czuć się za 

nie współodpowiedzialnymi.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Cloud native vs. cloud agnostic, czyli jak efektywnie wykorzystać chmurę?
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Wyniki X konkursu 
Computerworld 

Best in Cloud
NA DOROCZNEJ KONFERENCJI COMPUTERWORLD BEST IN CLOUD 2022 

POZNALIŚMY WYNIKI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE I NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA CHMUROWE. JURY 10. KONKURSU WYŁONIŁO TEGOROCZNYCH 

ZWYCIĘZCÓW. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANO W 9 KATEGORIACH 
PRODUKTOWYCH, PRZY CZYM PODOBNIE JAK ROK TEMU, NAJLICZNIEJ 

REPREZENTOWANA BYŁA KATEGORIA BEZPIECZNA CHMURA. JURY UHONOROWAŁO 
TAKŻE FIRMY, KTÓRE W SPOSÓB EFEKTYWNY I INNOWACYJNY WYKORZYSTUJĄ 

ROZWIĄZANIA CHMUROWE. OTO LAUREACI.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Wyniki X konkursu Computerworld Best in Cloud
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Wdrożenia chmurowe

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Wdrożenia chmurowe
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Wdrożenia chmurowe |  RAPORT BEST IN CLOUD 2022

O wynikach konkursu dla organizacji, które wdrożyły rozwiązania chmurowe, decydowały 
oryginalność i innowacyjność projektu oraz potencjał jego oddziaływania na biznes. Spośród 

kilku zgłoszeń jury wskazało dwa najlepsze projekty chmurowe zrealizowane w ostatnim roku. 
Zwycięzcą konkursu okazała się fi rma DSI Underground, która zrealizowała migrację globalnego 
środowiska IT do chmury obliczeniowej Polcom Cloud. W konkursie najlepsze projekty 
wdrożeniowe Best in Cloud 2022 jury konkursowe przyznało wyróżnienie Grupie Inter Cars 
za projekt optymalizacji procesów sprzedażowych i wsparcia sprzedaży przy użyciu platformy 
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement i Microsoft Power Platform.

DSI Underground to globalny dostawca usług związanych z górnictwem i sektorem budowy 
tuneli. Wraz z rosnącym rozproszeniem struktury spółki, coraz większym wyzwaniem stawała 
się reorganizacja i centralizacja systemów IT na poziomie globalnym, standaryzacja procesów 
biznesowych oraz zwiększenie skalowalności systemów. Aby oferować klientom niezawodne 
rozwiązania, a przy tym efektywnie konkurować na rynku, fi rma podjęła decyzję o cyfryzacji 
wszystkich oddziałów. Odpowiedzią na te wyzwania okazała się być migracja globalnego 
środowiska IT do chmury obliczeniowej Polcom Cloud. Wdrożone rozwiązania informatyczne 
przyspieszyły transformację cyfrową fi rmy w lokalizacjach na całym świecie.

Wraz z dynamiczną ekspansją i rozwojem Grupy Kapitałowej Inter Cars zauważalnie wzrosły 
potrzeby fi rmy związane z podniesieniem efektywności operacyjnej w obszarze sprzedaży 
i obsługi klienta. W rezultacie Grupa Kapitałowa Inter Cars podjęła strategiczną decyzję, aby 
zoptymalizować procesy sprzedażowe i wsparcia sprzedaży przy użyciu platformy Microsoft 
Dynamics 365 Customer Engagement i Microsoft Power Platform. Inter Cars przeprowadził 
kompleksową transformację sposobu i stylu pracy swoich pracowników, wykorzystując synergię 
narzędzi komunikacyjnych Microsoft. Nadrzędnym celem projektu implementacji CRM D365 była 
zaś standaryzacja i optymalizacja procesów sprzedaży i obsługi klienta w całej Grupie Kapitałowej, 
a także podniesienie efektywności sprzedażowej organizacji. Osiągnięcie tego celu było możliwe 
dzięki stworzeniu środowiska pracy, które wspiera pracowników w podejmowaniu decyzji 
i odciąża ich od powtarzalnych procesów.

Najlepsze projekty wdrożeniowe

Najlepsze projekty wdrożeniowe

ZWYCIĘZCA: 
DSI Undergound (s. 22)
za migrację globalnego środowiska IT do chmury obliczeniowej Polcom Cloud

WYRÓŻNIENIE:
Inter Cars  (s. 26)
za projekt optymalizacji procesów sprzedażowych i wsparcia sprzedaży przy użyciu 
platformy Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement i Microsoft Power Platform
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DSI Underground, globalny dostawca usług związanych 
z górnictwem i sektorem budowy tuneli, dokonał 
migracji globalnego środowiska IT do chmury 
obliczeniowej Polcom Cloud. Wdrożone rozwiązania 
informatyczne przyspieszyły 
transformację cyfrową fi rmy 
w lokalizacjach na całym świecie.

Im większa i bardziej rozproszona 
staje się struktura fi rm, tym 
poważniejszym wyzwaniem 
jest centralizacja systemów IT, 
standaryzacja procesów biznesowych, 
zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa IT czy zwiększenie 
skalowalności systemów. Jakie 
działania powinny podjąć fi rmy, żeby 
usprawnić te obszary? Rozwiązaniem 
jest oczywiście globalna cyfryzacja.

Oddziały DSI Underground rozsiane są na całym 
świecie, a skala działalności wymusiła 
w spółce działania związane z centralizacją oraz 
digitalizacją kolejnych procesów biznesowych. 
Najważniejszym celem rozpoczętej cyfryzacji stało 
się bezpieczne i sprawne zarządzanie dużą ilością 
danych w obszarach ich przechowywania, 
gromadzenia i przetwarzania.

Projekt migracji globalnego środowiska DSI 
Underground zakładał wdrożenie rozwiązań 
informatycznych, których celem było przyspieszenie 
transformacji cyfrowej fi rmy w wielu lokalizacjach na 

całym świecie. Z uwagi na fakt, że 
kluczowym aspektem projektu była 
konieczność posiadania kompetencji 
związanych z zarządzaniem różnymi 
środowiskami IT na poziomie 
globalnym oraz migracją IT na 
partnera strategicznego  wybrano 
czołowego dostawcę usług chmury 
prywatnej i hybrydowej w Polsce, 
fi rmę Polcom. 

Rosnące potrzeby

Wraz z rosnącym rozproszeniem 
struktury DSI Underground, coraz 
większym wyzwaniem stawała się 

reorganizacja i centralizacja systemów IT na poziomie 
globalnym, standaryzacja procesów biznesowych oraz 
zwiększenie skalowalności systemów. Zważywszy na 
globalny charakter fi rmy, istotne było zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkich kluczowych systemów 
IT, w tym procesów biznesowych, na możliwie 
najwyższym poziomie.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Wdrożenia chmurowe

Mateusz Borkowski
Head of Global IT and Digital Strategy, 
DSI Underground

Adam Matyaszek
Key Account Manager, 
Polcom  

Polcom dostarcza chmurę dla globalnych
struktur DSI Underground

Im większa i bardziej 
rozproszona staje się struktura 

firm, tym poważniejszym 
wyzwaniem jest centralizacja 

systemów IT, standaryzacja 
procesów biznesowych, 

zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa IT 

czy zwiększenie skalowalności 
systemów.
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Aby oferować klientom niezawodne rozwiązania, 
a przy tym efektywnie konkurować na rynku, fi rma 
podjęła decyzję o cyfryzacji wszystkich oddziałów. 
W celu zapewnienia wspólnego 
kierunku działania we wszystkich 
spółkach należących do DSI 
Underground, zlokalizowanych na 
różnych kontynentach, wybrano 
usługi chmury obliczeniowej 
zapewniane przez polskiego 
dostawcę, fi rmę Polcom.

Celem dla regionów EMEA (RPA 
oraz Europa: Niemcy, Austria, 
Polska, Luksemburg, Szwecja, 
Hiszpania, Czechy, UK), APAC 
(Chiny, Indonezja, Australia), NA 
(Kanada, USA), LATAM (Meksyk, 
Chile, Brazylia, Kolumbia, Argentyna, Peru) było:

 wdrożenie wspólnej sieci komputerowej dla 
lokalizacji fi rmy w poszczególnych regionach,

 przeniesienie kluczowych aplikacji, w tym systemu 
ERP, WMS, BI, workfl ow do chmury Polcom Cloud

 zapewnienie jednego punktu kontaktu w Polcom 
z obsługą w trybie 24/7/365.

Architektura rozwiązania

W projekcie założono wykorzystanie modelu chmury 
hybrydowej - część środowisk udostępniona została 
ze współdzielonego środowiska Polcom Cloud, 
a część z dedykowanych zasobów Polcom 
Private Cloud.

Wszystkie kluczowe aplikacje (ERP, Workfl ow, 
WMS, BI) zostały zwirtualizowane i zmigrowane, 
a następnie udostępnione w głównych centrach 
danych. Zlokalizowano je na pięciu kontynentach 
– w Europie (Kraków/Skawina i Alwernia), Australii 
(Brisbane), Ameryce Północnej (Toronto), Ameryce 

Południowej (Santiago de Chile) oraz 
w Afryce (Johanesburg).

Na fi zycznych serwerach 
w fabrykach i biurach 
umiejscowiono tylko systemy 
pomocnicze, np. Active 
Directory, Active Directory 
Federation Services, niezbędne 
dla zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania lokalnego 
środowiska. W celu podniesienia 
bezpieczeństwa każde takie 
środowisko replikowane jest do 
innego centrum danych. W każdym 
centrum danych wykonywane są 
kopie bezpieczeństwa zgodnie 
z przyjętymi wymaganiami 

i określonymi scenariuszami dla każdej wirtualnej 
maszyny. Ponadto w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa wdrożono plany odzyskiwania po 
katastrofi e. Wszystkie krytyczne maszyny wirtualne 
są replikowane geografi czne do innego centrum 
danych, np. z Santiago de Chile do Toronto lub 
z Johanesburga do Skawiny.

Technologie najwyższej klasy 

W projekcie wykorzystano rozwiązania klasy 
korporacyjnej, w tym Microsoft Hyper-V do 
wirtualizacji zasobów, urządzenia Cisco wraz z Cisco 
Prime w celu ujednolicenia sieci komputerowej, 
rozwiązania IBM TSM Replika do replikacji 
geografi cznej tworzonych kopii zapasowych czy 
oprogramowanie Symantec Endpoint Protection, 
aby zapewnić ochronę stacji roboczych i serwerów 
przed zagrożeniami sieciowymi. W celu wykrywania 
luk podatności planowane jest wdrożenie 
oprogramowania Rapid 7, które na podstawie 
raportów pozwala podejmować akcje związane 
z „łataniem” serwerów.

Aby oferować klientom 
niezawodne rozwiązania, 

a przy tym efektywnie 
konkurować na rynku, firma 
podjęła decyzję o cyfryzacji 

wszystkich oddziałów. 
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Firma:
Polcom S.A.

Profi l działalności:
Dostawca usług z obszaru outsourcingu IT – od prostych usług kolokacji po usługi 
chmury obliczeniowej, backup danych, disaster recovery oraz business continuity, 
czy też Security Operation Center

Projekt:
Migracji globalnego środowiska IT fi rmy DSI Underground do chmury obliczeniowej 
Polcom Cloud

Zarządzanie użytkownikami na pierwszym poziomie 
wsparcia pozostają w gestii DSI Underground, 
podczas gdy wsparcie na drugim poziomie, w tym 
z zakresu zarządzania sprzętem, wirtualizacją, 
backupem, licencjami itd., powierzono czołowemu 
dostawcy chmury prywatnej i hybrydowej w Polsce, 
fi rmie Polcom. Globalne środowisko zostanie objęte 
kompleksowymi usługami Polcom Security Operation 
Center przy użyciu rozwiązania Darktrace, 
z zapewnionym monitorowaniem 24/7 oraz 
wdrożonymi scenariuszami reagowania na 
incydenty i zagrożenia.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie oraz integracja 
kluczowych systemów biznesowych 
w chmurze, w tym ERP, WMS, 
barcode, workfl ow, pozwoliło fi rmie 
osiągnąć korzyści operacyjne 
w strategicznych obszarach, które 
bezpośrednio przekładają się na jej 
szybszy rozwój. Zaliczyć do 
nich można reorganizację 
i centralizację systemów na 
poziomie globalnym, długofalową 
optymalizację kosztów (zamiana 
capex na opex) oraz wzrost 
bezpieczeństwa wykorzystywanych 
systemów IT.

Wykorzystane narzędzia zapewniły DSI Underground 
możliwość szybszego reagowania na zmieniające się 
uwarunkowania rynkowe. Firma zyskała kompleksowe 
rozwiązanie end to end oraz znacząco podniosła 
poziom bezpieczeństwa informatycznego. Technologie 
i rozwiązania wdrożone w oparciu o chmurę 
Polcom oraz wsparcie specjalistów i monitoring w 
trybie 24/7/365 minimalizują szanse powodzenia 
potencjalnych możliwych ataków.

Dzięki wdrożeniu Darktrace Antigena, wiodącej na 
świecie platformy wykorzystującej machine learning do 
autonomicznej cyberobrony w oparciu 
o chmurę Polcom, DSI Underground zyskało ochronę 
środowiska IT na poziomie sieci, a tym samym 
gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 
Polcom utrzymuje i zarządza oprogramowaniem, 
które proaktywnie monitoruje ruch użytkowników na 
infrastrukturze oraz reaguje na wszelkie podejrzane 
zachowania w czasie rzeczywistym.

Wybór Polcom jako głównego 
partnera Managed Cloud daje 
fi rmie komfort pracy z jednym 
partnerem w globalnym zakresie, 
zaś projektowy charakter usług 
Polcom Cloud – możliwość 
modyfi kacji rozbudowy rozwiązania 
w zależności od aktualnych potrzeb 
organizacji. Dzięki ujednoliceniu 
standardów, możliwa jest 
holistyczna obserwacja procesów, 
mierzenia ich jakości, a tym samym 
możliwość szybkiego wprowadzania 
zmian. Usługa zarządzania Managed 
IT Services zapewnia jeden wspólny 
punkt kontaktu dla wszystkich 
spółek, co podnosi bezpieczeństwo, 
szybkość realizacji zadań oraz 
komfort pracy.

Wybór Polcom jako głównego 
partnera Managed Cloud daje 
firmie komfort pracy z jednym 

partnerem w globalnym 
zakresie, zaś projektowy 
charakter usług Polcom 

Cloud – możliwość modyfikacji 
rozbudowy rozwiązania w 
zależności od aktualnych 

potrzeb organizacji. 
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Wraz z dynamiczną ekspansją i rozwojem Grupy Kapitałowej Inter Cars zauważalnie wzrosły 
potrzeby fi rmy związane z podniesieniem efektywności operacyjnej w obszarze sprzedaży
 i obsługi klienta. W rezultacie Grupa Kapitałowa Inter Cars podjęła strategiczną decyzję, aby 
zoptymalizować procesy sprzedażowe i wsparcia sprzedaży przy użyciu platformy Microsoft 
Dynamics 365 Customer Engagement i Microsoft Power Platform.

Inter Cars przeprowadził kompleksową transformację sposobu i stylu pracy swoich 
pracowników, wykorzystując synergię narzędzi komunikacyjnych Microsoft Teams, pakietu 
Offi ce 365 i modułów Microsoft Dynamics 365 w połączeniu z narzędziami typu low-code, 
takimi jak Power Apps. 

Nadrzędnym celem projektu implementacji CRM D365 była standaryzacja i optymalizacja 
procesów sprzedaży i obsługi klienta w całej Grupie Kapitałowej, a także podniesienie 
efektywności sprzedażowej organizacji. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki stworzeniu 
środowiska pracy, które wspiera pracowników w podejmowaniu decyzji i odciąża ich od 
powtarzalnych procesów. To ostatnie udało się zrealizować poprzez automatyzację najczęściej 
powtarzanych czynności i zadań.

Ramowym założeniem projektu CRM D365  było wdrożenie spójnej strategii gromadzenia 
i zarządzania danymi. Wszystkie informacje dotyczące interakcji z klientami i partnerami na 
etapie sprzedażowym i obsługowym (posprzedażowym) są obecnie przetwarzane w czasie 
rzeczywistym i stanowią fundament strategii personalizacji komunikacji w przyszłości. 
Wdrożone rozwiązanie chmurowe zapewnia codzienny dostęp do aktualnych danych, co 
pozwoliło zwiększyć przejrzystość informacji, usprawnić procesy i podnieść poziom satysfakcji 
klientów i użytkowników. Odpowiednia segmentacja oraz szczegółowe dane o partnerach 
handlowych pozwalają dokładnie dostosować ofertę i warunki handlowe do potrzeb fi rm 
współpracujących z Inter Cars.
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Droga Inter Cars do chmury 
danych sprzedażowych
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Ujednolicenie modelu pracy 
poszczególnych grup pracowników, 
w tym przedstawicieli handlowych, 
kierowników sprzedaży 
i managerów, przekłada się wprost 
na wiele korzyści biznesowych.

Dzisiaj Grupa Kapitałowa Inter Cars 
dysponuje centralnym systemem 
do zarządzania całym spektrum 
relacji z klientami z perspektywy 
interesariuszy wewnętrznych 
(managerów sprzedaży, obsługi, 
marketingu) oraz pracowników. 
Dzięki wdrożonym narzędziom wzrosła przejrzystość 
planowania i zarządzania sprzedażą, a także rozwinął 
się obszar analityczny, który teraz pozwala mierzyć 
puls biznesu i wcześnie rozpoznawać wszelkie 
odchylenia od założonych celów. Wbudowane 
narzędzia prognostyczne (predykcyjne) pozwalają 
spółkom z grupy Inter Cars z wyprzedzeniem 
reagować na zmieniające się trendy i dopasowywać 
swoją strategię. Korzyści z zaimplementowanych 
rozwiązań odczuwają nie tylko menedżerowie, 
ale przede wszystkim pracownicy działu handlowego 
i obsługi posprzedażnej. 

Dzięki wdrożeniu tego samego systemu CRM D365 
w zagranicznych spółkach, Grupa mogła ujednolicić 
standardy współpracy z klientami na wszystkich 
rynkach, a tym samym skrócić czas szkolenia nowych 
przedstawicieli handlowych. Widok 360 na klienta 

zapewnia handlowcom niezbędną 
wiedzę do rozpoczęcia 
i kontynuowania współpracy, dzięki 
czemu ci zyskują więcej czasu 
na kontakty z klientem. 
Z kolei demokratyzacja danych 
i automatyzacja procesów ma 
bezpośrednie przełożenie na 
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
fi rmy na rynku, obniżenie 
kosztów sprzedaży i zwiększenie 
efektywności operacyjnej.

Aplikacja obsługuje również 
proces selekcji umów, ich akceptacji i procesowania. 
W rezultacie w organizacji wyeliminowano obieg 
papierowy, a użytkownicy mogą uzyskiwać szybką 
odpowiedź z różnych działów i zatwierdzać 
w sposób elektroniczny szereg wniosków, 
np. dotyczących promocji dla klientów.

Wszystkie niezbędne dane o kliencie znajdują się teraz 
w jednym standardzie i w jednym miejscu. Podejście 
to ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności 
z RODO oraz integracja z pozostałymi systemami. 
Narzędzie CRM jest w pełni mobilne, dostępne dla 
użytkowników na dowolnym urządzeniu końcowym 
(PC, smartfon), z dowolnej przeglądarki i w i docelowo 
będzie dostępne w  14 wersjach językowych. Z systemu 
korzysta dziś ponad 3500 pracowników Grupy. 
Rozwiązanie zostało zintegrowane z pozostałymi 
systemami w Grupie Kapitałowej Inter Cars.

Firma:
Grupa Kapitałowa Inter Cars

Profi l działalności:
Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów 
użytkowych 

Projekt:
Optymalizacja procesów sprzedażowych i wsparcia sprzedaży przy użyciu platformy 
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
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Grupa Kapitałowa Inter 
Cars dysponuje centralnym 
systemem do zarządzania 

całym spektrum relacji 
z klientami z perspektywy 

interesariuszy wewnętrznych 
(managerów sprzedaży, 

obsługi, marketingu) oraz 
pracowników. 

MAJ 2022  |  COMPUTERWORLD  |  27



Zakup biletów komunikacyjnych lub opłaty parkingowe 
za pomocą telefonu to dla wielu z nas codzienność. 
Dokonując tych transakcji często nie zastanawiamy 
się jak ważna jest stabilność i bezpieczeństwo 
infrastruktury IT, na których działają aplikacje mobilne. 
Od ubiegłego roku rozwiązanie MetroCluster wspiera 
ciągłość działania aplikacji moBilET.

Dlaczego aplikacja moBiLET musi być zawsze dostępna 
dla użytkowników?

moBiLET to oprogramowanie służące do zakupu biletów 
w komunikacji miejskiej oraz płatności za parkingi 
z poziomu telefonu komórkowego lub poprzez mobilne 
aplikacje bankowe (np. PKO BP, ING, BNP Paribas, 
Santander, Millenium, Alior). 
Konsekwencje braku dostępności 
tej aplikacji mogą być dotkliwe 
zarówno dla użytkowników (stres 
i strata czasu na poszukiwaniu 
innej możliwości zakupu biletu 
lub uiszczenia opłaty parkingowej 
oraz ew. mandaty), jak i dla fi rmy 
Mobile Traffi c Data i jej partnerów 
bankowych (m.in. straty fi nansowe 
i wizerunkowe).

Dlatego, dla aplikacji umożliwiających realizację transakcji 
fi nansowych on-line, w czasie rzeczywistym, niezbędna 
jest gwarancja ciągłości działania oraz odporność na 
wszelkie awarie i inne nieprzewidziane wydarzenia na 
poziomie infrastruktury i sieci.

Jakie wybrano rozwiązanie i dlaczego?

W celu zapewnienie ciągłości działania zasobów, na 
których pracuje aplikacja, właściciel aplikacji, fi rma 
Mobile Traffi c DATA, podjęła decyzję o skorzystaniu 
z MetroCluster od T-Mobile - usługi udostępnienia 
replikowanej dwukierunkowo przestrzeni dyskowej dla 
danych z dwóch centrów danych jednocześnie. 
Każdy z ośrodków data center może w razie potrzeby 

serwować użytkownikom aktualne 
dane, z najwyższą możliwą 
wydajnością. Awaria jednego obiektu 
nie spowoduje przerwy w dostępie 
do usługi.

Usługa MetroCluster może być 
oferowana w kilku opcjach. Jedną 
z nich jest tzw. Active-Standby. Usługi 
realizowane są tylko z głównego 
centrum danych i na bieżąco 

Nowe Centrum Danych T-Mobile 
w Warszawie

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Wdrożenia chmurowe

MetroCluster zapewnia ciągłość 
działania aplikacji moBiLET

moBiLET to oprogramowanie 
służące do zakupu biletów 

w komunikacji miejskiej oraz 
płatności za parkingi.
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replikowane do zapasowego centrum w innej lokalizacji. 
W przypadku awarii podstawowego data center, zapasowe 
centrum danych przejmuje jego rolę. Przełączenie usługi 
trwa przeciętnie kilka-kilkanaście sekund. Klient może 
wykupić umowę SLA (Service Level Agreement) na 
poziomie 99,999%, co oznacza, że otrzymuje gwarancję 
niedostępności swojej usługi na 
poziomie maksymalnie około 5 minut 
w skali całego roku.

W przypadku wspomnianej aplikacji 
komórkowej wybrano drugą opcję, 
czyli Active-Active. W tej wersji dane 
z głównego centrum danych są nie 
tylko replikowane do zapasowego 
centrum w innej lokalizacji, ale usługa 
serwowana jest użytkownikom 
jednocześnie z obydwu ośrodków.  
W tej sytuacji nawet nie powinniśmy 
mówić o „głównym centrum” 
i „zapasowym” – oba są tak sak samo ważne. Active-Active 
możemy sobie wyobrazić jak macierz RAID 1 w serwerach, 
gdy identyczne kopie danych są przechowywane na dwóch 
dyskach twardych (lub ich wielokrotności). W przypadku 
awarii jednego dysku nie tracimy nawet na moment 
dostępu do danych. Awaria jest całkowicie niezauważalna 
dla użytkownika.

Tryb Active-Active można wykorzystać do zwiększenia 
wydajności usługi w zależności od lokalizacji geografi cznej 
użytkowników. Mogą oni otrzymywać dane serwowane 
z centrum danych, które znajduje się fi zycznie bliżej nich.
Usługę warto przeskalować ponad bieżące potrzeby, 
ponieważ nagła niedostępność jednego z centrów co 
prawda nie zatrzyma usługi, ale może ją spowolnić 
dla użytkowników. Wszystko jednak zależy od rodzaju 
aplikacji, z jakich korzysta organizacja.

Rozwiązanie MetroCluster zostało dostarczone i w całości 
utrzymywane jest przez T-Mobile.

Założenia projektowe

W projekcie MetroCluster wykorzystano infrastrukturę 
Wirtualnego Centrum Danych (WCD) T-Mobile, czyli 
usługi IaaS opartej o wirtualizację VMware i zarządzanej 
przez panel VMware vCloud Director.  Jest ona fi zycznie 
zlokalizowana w dwóch, oddalonych od siebie o około 
20 km, centrach danych i monitorowana poprzez serwer 
„świadek/witness” z trzeciego. Wszystkie trzy ośrodki 
połączone są ze sobą wewnętrzną siecią Data 
Center Interconnect.

Przed oddaniem usługi do użytku naszych klientów, jej 
niezawodność weryfi kowaliśmy poprzez wnikliwe testy, 
zakładające aż 54 scenariusze potencjalnych awarii 
i sprawdzające, czy dostępność aplikacji w czasie ich 
trwania była zachowana. Końcowym etapem projektu było 
stworzenie, wraz z inżynierami moBiLET, architektury 
wysokiej dostępności maszyn wirtualnych serwujących 
aplikację moBiLET w oparciu o MetroCluster.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie chmurowego rozwiązania 
MetroCluster wniosło szereg korzyści 
dla dostawcy i użytkowników aplikacji. 
Uruchomione środowisko zapewnia 
całkowitą odporność na awarię 
lub jakąkolwiek niedostępność 
infrastruktury oraz sieci w jednym 
z centrów przetwarzania danych. 
Wyeliminowanie planowanych 
i nieplanowanych przestojów 

gwarantuje bezprzerwowe działanie aplikacji moBiLET 
oraz bezpieczeństwo transakcji. 

Zapewnienie ciągłości działania jest możliwe dlatego, 
że niezbędne aktualizacje macierzy czy oprogramowania 
nie mają wpływu na dostęp do danych. Replikacja danych 
jest niezależna od aplikacji, systemu operacyjnego czy 
hypervisora VMware. Co więcej, dzięki wdrożeniu 
klastra wysokiej dostępności udało się spełnić wszystkie 
wymagania regulacyjne oraz inne wytyczne 
wynikające z obsługi platform służących do obsługi 
transakcji internetowych.

Krzysztof Siwek
Technical Product Manager & Cloud Architect, T-Mobile Polska

Firma:
T-Mobile Polska

Profi l działalności:
Operator telekomunikacyjny

Projekt:
Udostępnienia replikowanej dwukierunkowo przestrzeni 
dyskowej MetroCluster dla aplikacji moBiLET
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całkowitą odporność na 
awarię lub jakąkolwiek 

niedostępność infrastruktury 
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W ubiegłym roku sieć Leroy Merlin z sukcesem 
przeprowadziła transformację cyfrową procesu 
referencjonowania. Projekt objął budowę i wdrożenie 
systemu do automatyzacji kompletowania 
i zarządzania referencjami produktowymi, który 
w pełni odwzorował i zautomatyzował unikalne procesy 
biznesowe fi rmy, a jednocześnie stał się uniwersalną 
platformą komunikacji ze wszystkimi dostawcami Leroy 
Merlin w Polsce.

Referencjonowanie to proces 
wprowadzania na rynek nowych 
produktów w ramach aktualizacji 
oferty Leroy Merlin. Procedura wyboru 
produktów jest wieloetapowa i wymaga 
zaangażowania ze strony fi rmy oraz 
dostawców i producentów produktów. 
Firma stanęła przed wyzwaniem, 
jak zoptymalizować proces budowy 
rozwiązania, aby wyeliminować ryzyko 
niepowodzenia projektu i zrealizować 
go w jak najkrótszym czasie.

Cyfrowa transformacja procesu 
referencjonowania to jeden z najważniejszych projektów IT 
zrealizowanych w ubiegłym roku w Leroy Merlin. Projekt 
dotknął jednego z kluczowych obszarów operacyjnych 
spółki i polegał na zbudowaniu od podstaw oraz wdrożeniu 
systemu do automatyzacji kompletowania i zarządzania 

referencjami produktowymi oraz stworzeniu platformy 
komunikacji ze wszystkimi dostawcami Leroy Merlin 
w Polsce (ok. 1000 fi rm).

Cele i założenia projektowe

Głównymi celami przedsięwzięcia były cyfryzacja 
procesu referencjonowania, jego automatyzacja oraz 
zwiększenie kontroli, transparentności i efektywności 
przy jednoczesnej standaryzacji jakości danych. Działania 

w tym obszarze miały wyeliminować błędy 
ludzkie oraz poprawić jakość danych 
w procesie. Zastąpienie ręcznej weryfi kacji 
danych automatycznymi mechanizmami 
walidującymi miało przyczynić się do 
poprawy ich jakości i spójności.

Transformacja cyfrowa procesu 
referencjonowania miała w założeniach 
usprawnić komunikację z dostawcami, zaś 
celem pobocznym stało się scentralizowanie 
komunikacji między organizacją a jej 
zewnętrznymi podmiotami. Ważnym 
elementem projektu miała być integracja 

rozwiązania ze wszystkimi najważniejszymi systemami 
IT w organizacji. W pracach nad projektem przyjęto 
również, że cały proces referencjonowania obsługiwany 
będzie przez jedną aplikację IT, zamiast kilku 
(centralizacja zarządzania). 
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Piotr Korczyński
Menedżer ds. Danych Podstawowych, 
Leroy Merlin Polska

Adam Szmidt
Senior Menedżer ds. Digital Supply 
Chain & Produkt, Leroy Merlin Polska

Leroy Merlin: Cyfrowa 
transformacja 
z wykorzystaniem 
platformy Productive24 
- jak w kilkanaście tygodni 
zbudować i wdrożyć 
multiplatformowy system 
IT dla tysiąca partnerów 
biznesowych?

Referencjonowanie to 
proces wprowadzania 

na rynek nowych 
produktów w ramach 

aktualizacji oferty 
Leroy Merlin.
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Projektowane rozwiązanie miało zostać zbudowane 
z uwzględnieniem zasad UX, być proste i intuicyjne 
w obsłudze. Istotnym założeniem projektowym było również 
zapewnienie pracownikom i kontrahentom efektywnego, 
cyfrowego kanału komunikacji, który pozwoliłby na 
ograniczenie liczby wymienianych wiadomości e-mail oraz 
wyeliminowanie szumów informacyjnych. Jako, że w procesie 
przetwarzanych jest wiele wrażliwych danych handlowych 
stron trzecich, kluczowym aspektem do rozważenia stało 
się bezpieczeństwo i zapewnienie automatycznej kontroli 
uprawnień wszystkich użytkowników rozwiązania.

Korzyści z wdrożenia

Transformacja cyfrowa procesu 
referencjonowania przyniosła Leroy 
Merlin szereg korzyści. Najważniejsze to 
optymalizacja czasu SLA, zmniejszenie 
liczby e-mail wysyłanych ręcznie, 
usprawnienie komunikacji, przepływu 
danych i poprawa ich jakości oraz redukcja 
rozwiązań wykorzystywanych dotychczas 
w procesie.

Dzięki cyfryzacji w procesie 
referencjonowania Leroy Merlin stosuje 
teraz jedno rozwiązanie IT zamiast 
kilku. Wdrożony system dostępny jest 
w chmurze, zapewnia bezpieczeństwo 
danych i jest w pełni skalowalny. Co więcej, 
dzięki zastosowanej technologii, czas tworzenia i wdrożenia 
systemu został istotnie skrócony. Początkowo zakładano, że 
budowa rozwiązania potrwa około roku, podczas gdy czas 
„netto” budowy rozwiązania na platformie Productive24 
wyniósł ok. 12 tygodni. W procesie analizy założono, że w 
wyniku wdrożenia rozwiązania proces referencjonowania 
uda się skrócić o ok. 20%, jednak automatyzacja przyniosła 
tu o wiele większe oszczędności, niż początkowo zakładano - 
czas trwania procesu skrócił się z 21 do 10 dni (o 52%).
Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań informatycznych 
fi rmie udało wyeliminować ręczną wysyłkę co najmniej 60 
tysięcy wiadomości e-mail rocznie. Liczba ta odnosi się 
wyłączenie do e-maili inicjujących proces. Uwzględniając 
dalszą korespondencję w procesie, redukcja liczby 
wysyłanych wiadomości wyniesie średnio 180 tys. e-maili 
rocznie (lub więcej).

Dane agregowane przez system są dostępne dla pracowników 
i dostawców, a rozwiązanie monitoruje i kontroluje ich 
poprawność. Wszyscy użytkownicy mają dostęp do danych 
w czasie rzeczywistym i mogą sprawdzić aktualny status 
danej referencji. System pozwala zatem mierzyć realny czas 
dostarczania produktów na rynek, zapewnia zaawansowany 
system powiadomień i eskalacji i zapewnia ciągłość pracy. 

Narzędzie umożliwia także obsługę zgłoszeń 
i przekazywanie informacji zwrotnej od dostawców.

Platforma Productive24

Globalne zapotrzebowanie na oprogramowanie jest dużo 
większe, niż możliwości jego dostarczania przez wewnętrzne 
działy R&D fi rm czy software house’y. Nowoczesne 
technologie chmurowe pozwalają jednak zlikwidować 
bariery w dostarczaniu software’u i rozwijać nawet 
najbardziej złożone oprogramowanie korporacyjne 
w tempie wielokrotnie szybszym, niż dotychczas. Skalowalne, 

bezpieczne, wielojęzyczne aplikacje 
biznesowe, które wspierają realizację 
zaawansowanych procesów dużych 
organizacji mogą być dostarczane 
w błyskawicznym tempie i przy zerowym 
ryzyku. Odejście od klasycznego modelu 
wytwarzania software’u i skorzystanie 
z dojrzałej, zaawansowanej i elastycznej 
technologii niskokodowej może radykalnie 
zwiększyć skalę i tempo cyfryzacji fi rm. 
Leroy Merlin do budowy narzędzia do 
obsługi referencjonowania wybrało taką 
właśnie technologię - platformę low-code/ 
no-code Productive24.

W Productive24 klasyczny development 
oprogramowania został zautomatyzowany. 
Rozwiązania dla użytkowców końcowych 

tworzą nie programiści, a analitycy biznesowi. Stworzoną 
przez analityka konfi gurację systemu silniki platformy 
tłumaczą na aplikację web i natywne aplikacje mobilne dla 
iOS, Android i Windows 10. Za pomocą Productive24 można 
tworzyć zarówno proste aplikacje wewnętrzne, jak i złożone, 
kompleksowe, zintegrowane systemy informatyczne takie, 
jak narzędzie automatyzujące proces referencjonowania 
w Leroy Merlin. Oprócz tego, że rozwiązanie w pełni 
odzwierciedla unikalny proces biznesowy sieci, pozwala 
też na natychmiastowe wprowadzanie zmian. W miarę 
pojawiania się nowych potrzeb system może być dynamicznie 
modyfi kowany i usprawniany bez przestojów.

Firma:
Leroy Merlin Polska

Profi l działalności:
Sprzedaż materiałów budowalno-dekoratorskich 
(branża DYI) i usług powiązanych

Projekt:
Cyfrowa transformacja procesu referencjonowania 
z wykorzystaniem platformy Productive24
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Wielojęzyczny Chatbot InteliWISE, dostarczony jako 
rozwiązanie chmurowe, oparty o algorytmy sztucznej 
inteligencji, odciąża konsultantów 
w sklepie internetowym Bimago.

Wraz z intensywnym rozwojem 
sprzedaży na kilku rynkach 
europejskich oraz zwiększonym 
obciążeniem konsultantów Biura 
Obsługi Klienta, fi rma Artgeist 
zdecydowała się na rozszerzenie 
mechanizmów czatu na żywo 
(live chat) o funkcjonalność 
zautomatyzowanego Chatbota, 
dostępnego online 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. Wykonawcą 
projektu jest fi rma InteliWISE.

Artgeist jest właścicielem sklepu 
internetowego Bimago oferującego 
fototapety, obrazy na płótnie, 
reprodukcje dzieł sztuki, obrazy 
ręcznie malowane, plakaty, grafi ki, 
parawany i wiele innych dekoracji 
ściennych — łącznie ponad 
27 tysięcy wzorów! 

Intensywny rozwój sprzedaży na kilku rynkach 
europejskich oraz duża liczba zgłaszanych spraw zmusiła 
Artgeist do poszukiwania rozwiązań, które zwiększyłyby 
satysfakcję klientów, a przy tym zmniejszyłyby obciążenie 
pracowników Biura Obsługi Klienta pracą.

Firma postawiła ambitne cele projektu: 
redukcję zgłoszeń inbound (czat na 
żywo z konsultantem, e-mail, telefon), 
zapewnienie obsługi w czasie wizyty 
klienta w sklepie w kilku językach oraz 
zahamowanie wzrostu FTE. 

W tym celu mechanizmy czatu na 
żywo z konsultantem rozszerzono 
o funkcjonalność zautomatyzowanego 
Chatbota, który potrafi  nie tylko 
udzielić trafnej odpowiedzi na 
standardowe pytania klientów 
dotyczące oferty i zasad sprzedaży, 
np. o cechy produktu lub czas dostawy, 
ale dzięki dostępowi do danych 
posprzedażowych przekazać także 
informacje na temat stanu realizacji 
zamówienia, np. stanu płatności 
czy numeru wysyłki.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Wdrożenia chmurowe

Chatbot InteliWISE nawiązuje 
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Zespół Artgeist wykorzystał usługi 
na 100% chmurowej platformie 
my.inteliwise.com do przygotowania 
pierwszej wersji rozwiązania. Chatbot 
w kolejnym etapie pracownicy 
dostawcy InteliWISE dokonali 
rozbudowy rozwiązania o dodatkowe 
funkcjonalności i integracje. 
W rezultacie powstał Chatbot 
potrafi ący udzielać odpowiedzi 
w czasie rzeczywistym w sześciu 
językach, w tym niemieckim, włoskim 
i hiszpańskim. Rozwiązanie jest 
w pełni konfi gurowalne - może 
być na bieżąco dostosowywany do 
aktualnych potrzeb dzięki 
konsoli my.inteliwise. 

AI Chatbot fi rmy InteliWISE, dostarczony jako usługa 
oprogramowania (SaaS) w cloud, to profesjonalne 
oprogramowanie napędzane technologiami sztucznej 
inteligencji (AI), służące do prowadzenia czatu z klientami 
bez udziału konsultanta bądź sprzedawcy.  Gotowa, 
chmurowa wersja Chatbota demokratyzuje dostęp do AI. 
Nawet mniejsze fi rmy mogą błyskawicznie, w rozsądnych 
kosztach uruchamiać rozwiązania Chatbota wspierające 
automatyzację ich procesów biznesowych. Chmura 
zapewnia globalne skalowanie (obsługa wielu języków) 
oraz ułatwia utrzymanie zgodności z RODO i lokalnymi 
wymogami bezpieczeństwa. To drugie realizowane 
jest poprzez wykorzystanie lokalnych 
instancji oprogramowania.

Dzięki platformie InteliWISE, fi rma Artgeist mogła 
błyskawicznie, na przestrzeni kilku dni, uruchomić 
wielojęzyczne wsparcie swojego sklepu internetowego 

na kilku kluczowych, europejskich 
rynkach. Rozwiązanie, 
dostosowywane do indywidualnych 
potrzeb biznesu zautomatyzowało 
i przyspieszyło proces obsługi 
klienta, odpowiadając na wzrost 
sprzedaży na rynkach europejskich 
oraz zmniejszając obciążenie pracą 
konsultantów Biura Obsługi Klienta.

Dotychczas Chatbot przeprowadził 
ponad 45 000 rozmów (sesji), tzn. 
udzielił ponad 90 000 automatycznych 
odpowiedzi, obsługując przeciętnie 
aż 36% wszystkich kontaktów 
z serwisem klienta Artgeist. 
W styczniu 2022 roku wskaźnik ten 

osiągnął 44%. Co więcej, w ramach obsługi klientów 
na rynkach europejskich, Chatbot obsłużył ponad 74% 
wszystkich kontaktów. Jednocześnie wolumen zapytań 
o kontakt z konsultantem (live agent) poprzez czat na 
żywo, e-mail i infolinię spadł o 39%.

FIRMA:
InteliWISE

PROFIL DZIAŁALNOŚCI:
Dostawca chmurowych usług Conversational AI, 
w tym AI Chatbot 

PROJEKT:
Uruchomienie w chmurze zautomatyzowanego 
czatbota InteliWISE w sklepie Artgeist.pl
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KONKURS BEST IN CLOUD 2022

Produkty chmurowe
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Bezpieczna chmura
ZWYCIĘZCA (ex aequo): 
Cisco za rozwiązanie Umbrella (s. 39)
Commvault za rozwiązanie Backup&Recovery (s. 41)
Fortinet za rozwiązanie FortiWeb Cloud WAF 
as a Service (s. 42)

WYRÓŻNIENIE: 
T-Mobile za rozwiązanie Disaster Recovery 
as a Service (s. 45)
Perceptus za rozwiązanie Mobilne Data Center (s. 44)

Najlepsza wydajność i integracja
ZWYCIĘZCA:
SUSE za rozwiązanie Rancher (s. 51)
Cisco za rozwiązanie SD-WAN (s. 52)

WYRÓŻNIENIE: Integrated Solutions 
za rozwiązanie Integrated Computing (s. 57)

Najlepszy produkt do analizy 
danych w chmurze
ZWYCIĘZCA: 
Sagra za rozwiązanie Biqsens (s. 64)

WYRÓŻNIENIE: 
Huawei za rozwiązanie OcenStor Pacifi c (s. 65)

Najlepszy produkt ERP/CRM
ZWYCIĘZCA: 
Sagra za rozwiązanie Emigo SFA & Smart 
Workfl ow (s. 67)

WYRÓŻNIENIE: 
SAP za rozwiązanie RISE with SAP (s. 68)
NFON za rozwiązanie Cloudya CRM Connect (s. 69)

Najlepszy produkt 
zintegrowanej komunikacji 
(Unifi ed Communications)
ZWYCIĘZCA: 
Cisco za rozwiązanie Webex by Cisco (s. 73)

WYRÓŻNIENIE:
Symfonia za rozwiązanie ERP HRcloud (s. 74) 

Najlepszy dostawca 
chmury w modelu IaaS 

WYRÓŻNIENIE:  3S za rozwiązanie Cloud2B (s. 56)

Najlepszy start-up technologii cloud
ZWYCIĘZCA: 
Cymulate za rozwiązanie Breach and Attack 
Simulation (s. 77)
CybeReady za rozwiązanie CybeReady (s. 78)

WYRÓŻNIENIE: 
i365 za rozwiązanie ELFARO.CLOUD (s. 59)

Najlepsza platforma testowo
-deweloperska PaaS
ZWYCIĘZCA: 
Red Hat za rozwiązanie OpenShift 
Container Platform (s. 61)

WYRÓŻNIENIE: Polcom za rozwiązanie 
ERP Platform (s. 63)

Chmurowe rozwiązania sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego
WYRÓŻNIENIE: 
Acronis za rozwiązanie Cyber Cloud (s. 81)

Dostawcy technologii chmurowych

Produkty chmurowe |  RAPORT BEST IN CLOUD 2022
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W tradycyjnie najliczniej reprezentowanej kategorii Bezpieczna chmura 
tytuł zwycięzcy przypadł ex aequo fi rmom Cisco, Commvault oraz 

Fortinet. Cisco Umbrella to chmurowa platforma bezpieczeństwa, która 
stanowi pierwszą linię ochrony przed zagrożeniami i kontroluje wykorzystanie 
aplikacji w chmurze. Drugim zwycięzcą okazała się platforma Commvault 
Backup&Recovery, która unifi kuje zarządzanie danymi, umożliwiając ochronę 
backupową danych systemów i aplikacji dla infrastruktury lokalnej, chmury 
publicznej oraz rozwiązań hybrydowych. Trzecim, najlepiej ocenionym w tej 
kategorii produktem został FortiWeb Cloud WAF as a Service - bardzo szybki i 
prosty do wdrożenia, ale niezwykle skuteczny fi rewall aplikacyjny, udostępniany 
w modelu usługowym (SaaS).

W kategorii Bezpieczna chmura jury konkursowe przyznało także dwa 
wyróżnienia – operatorowi T-Mobile za usługę Disaster Recovery as a Service 
oraz fi rmie Perceptus za Mobilne Data Center. T-Mobile Disaster Recovery as 
a Service to usługa zapasowego wirtualnego centrum danych, które umożliwia 
odtworzenie fi rmowego środowiska VMware na infrastrukturze T-Mobile. 
Z kolei Mobilne Data Center to rozwiązanie bezpiecznej chmury w postaci 
„mobilnego” serwera z dedykowaną konsolą zarządzania, szyfrowaniem danych 
oraz możliwością wirtualizacji i konfi guracji dostępnej przestrzeni.

Najlepsza wydajność i integracja to druga najliczniej reprezentowana 
kategoria produktowa. Pierwsze miejsce ex aequo przypadło 

rozwiązaniom SUSE Rancher oraz Cisco SD-WAN. Rancher to kompletny 
pakiet oprogramowania do wdrażania kontenerów w chmurze obliczeniowej, 
własnym centrum danych oraz na brzegu sieci.  Z kolei Cisco SD-WAN pozwala 
na efektywne i bezpieczne podłączanie placówek przedsiębiorstw, bez potrzeby 
uprzedniej konfi guracji routera oddziałowego.

Wyróżnienie w kategorii Najlepsza wydajność i integracja jury konkursowe 
przyznało platformie Integrated Computing dostarczanej przez Integrated 
Solutions (Grupa Orange). To usługa infrastruktury IT w chmurze obliczeniowej, 
gwarantująca klientom bezpieczne, wydajne i elastyczne środowiska serwerów 
wirtualnych. Środowiska obliczeniowe budowane i dostarczane są według 
ustandaryzowanego katalogu albo zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem 
klienta, z możliwością realizacji projektów hybrydowych, łączących zasoby 
Integrated Computing z chmurą prywatną, a także z chmurami publicznymi 
Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure.

O tytuł Computerworld Best in Cloud 2022 dla dostawców 
technologii chmurowych walczyło blisko 40 produktów 
zgłoszonych w 9 kategoriach konkursowych.

Bezpieczna chmura

Najlepsza wydajność i integracja

Dostawcy technologii chmurowych

Wyniki X konkursu Computerworld Best in Cloud |  RAPORT BEST IN CLOUD 2022
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W kategorii najlepszy produkt do analizy danych w chmurze zaszczytne pierwsze miejsce 
przypadło fi rmie Sagra za rozwiązanie Biqsens. To oparta na Microsoft Power BI 

centralna platforma aplikacji analitycznych wspierających procesy sprzedaży i zarządzania 
efektywnością zespołów. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał zaś produkt Huawei OcenStor 
Pacifi c - rozproszony, skalowalny system pamięci masowej, zaprojektowany do obsługi aplikacji 
krytycznych biznesowo i misji obciążeń HDA.

W kategorii najlepszy produkt ERP/CRM najwyższe miejsce na podium otrzymał także drugi ze 
zgłoszonych produktów fi rmy Sagry, system Emigo SFA & Smart Workfl ow, będący aplikacją 

CRM, która umożliwia ocenę efektywności pracy mobilnych sprzedawców oraz automatyzację 
procesów obsługi punktów sprzedaży detalicznej. W tej kategorii jury konkursowe przyznało 
także dwa wyróżnienia dla fi rmy SAP za rozwiązanie RISE with SAP, które pomaga fi rmom stać 
się bardziej odpornymi, wydajnymi i zwinnymi organizacjami, umożliwiając łatwiejsze i szybsze 
wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz operatorowi NFON za oprogramowanie Cloudya 
CRM Connect, integrujące aplikację desktopową Cloudya z nawet 60 platformami CRM, programem 
pocztowym Outlook oraz książkami adresowymi, aby uprościć zarządzanie danymi oraz umożliwić 
pracownikom bezproblemową współpracę wewnętrzną i komunikację zewnętrzną.

W tym roku, w kategorii najlepszy dostawca chmury w modelu IaaS wyróżnienie przypadło 
fi rmie 3S (Grupa Play) za rozwiązanie Cloud2B - zestaw komponentów umożliwiający 

w prosty i elastyczny sposób zbudowanie własnego systemu IT w oparciu o rozwiązania 
chmury obliczeniowej. Całość stanowi unikalne połączenie infrastruktury centrów danych 
3S Data Center, kompetencji zespołu technicznego oraz technologii dostarczanych przez 
globalnych potentatów, w tym Veeam, VMware Intel i Microsoft.

W kategorii Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji (Unifi ed Communications) pierwsze 
miejsce przypadło platformie komunikacyjnej Webex, która w jednej aplikacji integruje 

wszystkie kanały komunikacji: połączenia audio, wideo, czat oraz sesje whiteboarding. To kolejna, 
obok wyróżnień dla SD-WAN i Umbrella, nagroda dla fi rmy Cisco w konkursie Best in Cloud 2022.

Wyróżnienie w kategorii produktu zintegrowanej komunikacji przypadło zaś spółce Symfonia za 
platformę ERP HRCloud - kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami miękkiego HR, 
które dzięki wbudowanym funkcjom samoobsługi, odciąża działy HR od obsługi zadań, które 
mogą być wykonywane samodzielnie przez pracowników.

Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze

Najlepszy produkt ERP/CRM

Najlepszy dostawca chmury w modelu IaaS

Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji 
(Unified Communications)
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Kategorię Najlepszy start-up technologii cloud w tym roku zdominowały dwa produkty 
dystrybuowane w Polsce przez spółkę QDP. Platforma Cymulate Breach and Attack 

Simulation (BAS) umożliwia symulację ataków z zewnątrz organizacji oraz weryfi kację całości 
zabezpieczeń stosowanych w fi rmie, w tym rozwiązań sprzętowych, oprogramowania 
i poprawności ich konfi guracji. Z kolei rozwiązanie CybeReady służy do zautomatyzowanego 
szkolenia pracowników w zakresie phishingu oraz budowania kultury bezpieczeństwa 
w organizacji. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie symulowanych kampanii 
phishingowych i przeszkolenie pracowników w zakresie dobrych praktyk w walce 
z cyberzagrożeniami.

W kategorii Najlepszy start-up technologii cloud jury konkursowe zdecydowało się przyznać 
wyróżnienie produktowi ELFARO.CLOUD fi rmy i365. ELFARO umożliwia osobom bez 
kompetencji DevOps korzystanie z rozwiązań chmurowych światowych liderów takich jak AWS, 
Azure, GCP, Hetzner czy Oracle Cloud. Klient, nie posiadając żadnej zaawansowanej wiedzy 
z zakresu doboru odpowiedniego środowiska czy administracji, może w pięciu prostych 
krokach zamówić hosting w chmurze.

Red Hat OpenShift Container Platform to nowoczesna platforma kontenerowa bazująca 
na Kubernetes stworzona z myślą o strategii otwartej chmury hybrydowej. Produkt ten 

został zwycięzcą w kategorii Najlepsza platforma testowo-deweloperska PaaS. Zapewnia 
spójną platformę aplikacji do zarządzania wdrożeniami w chmurze hybrydowej, w wielu 
chmurach i w architekturze brzegowej.

Wyróżnienie w tej kategorii jury konkursowe przyznało zaś fi rmie Polcom za usługę ERP 
Platform, która udostępnia kompletne środowisko informatyczne dla aplikacji ERP. Operator 
dostarcza klientom gotową, elastyczną i zoptymalizowaną platformę informatyczną 
przeznaczoną do tworzenia, hostowania i wdrażania aplikacji biznesowych, zaś główną 
cechą wyróżniającą to rozwiązanie na tle innych, podobnych, jest jej projektowy charakter, 
który pozwala na zapewnienie wydajnego i bezpiecznego środowiska nawet dla najbardziej 
wymagających aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Acronis Cyber Cloud to platforma umożliwiająca usługodawcom oferowanie ochrony 
cybernetycznej w prosty, skuteczny i bezpieczny sposób. W ocenie jury konkursowego 

rozwiązanie to zasłużyło na wyróżnienie w kategorii Chmurowe rozwiązania sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego. Platforma udostępnia funkcje tworzenia kopii zapasowych 
w chmurze hybrydowej wraz z mechanizmami odzyskiwania danych w razie awarii. Acronis 
Cyber Cloud zatrzymuje nowoczesne zagrożenia za pomocą najnowszych technologii opartych 
na pięciu wektorach ochrony cybernetycznej: bezpieczeństwie, dostępności, prywatności, 
autentyczności i ochrony. 

Najlepszy start-up technologii cloud

Najlepsza platforma testowo-deweloperska PaaS

Chmurowe rozwiązania sztucznej inteligencji 
i uczenia maszynowego
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Cisco Umbrella to chmurowa platforma bezpieczeństwa, 
która stanowi pierwszą linię ochrony przed zagrożeniami 
i kontroluje wykorzystanie aplikacji w chmurze. 
Rozwiązanie pozwala proaktywnie chronić pracowników, 
aby mogli bezpiecznie korzystać z Internetu niezależnie 
od lokalizacji. Cisco Umbrella, używane obecnie przez 
setki tysięcy fi rm globalnie, w unikalny i automatyczny 
sposób pomaga chronić przed najpopularniejszymi 
zagrożeniami XXI wieku, w tym infekcjami złośliwym 
oprogramowaniem (malware), atakami phishingowymi 
czy komunikacją C2.

Cisco Umbrella, wykorzystując drugi co do wielkości 
system DNS na świecie oraz ogromną bazę Threat 
Intelligence, chroni w czasie rzeczywistym praktycznie 
każde połączenie ze stacji końcowej, automatycznie 
blokując zagrożenie, zanim dotrze do sieci czy 
urządzenia końcowego pracownika. Rozwiązanie 
umożliwia wymuszanie polityk bezpieczeństwa 
i fi ltrowanie treści stron przeglądanych przez 
użytkowników. Zapewnia widoczność zagrożeń, 
niezbędną do zabezpieczenia dostępu do Internetu 
wszystkim urządzeniom w sieci oraz w zewnętrznych 
lokalizacjach. Cisco Umbrella identyfi kuje 
wykorzystywane w organizacji aplikacje SaaS, aby 
wymuszać obowiązujące polityki bezpieczeństwa oraz 
blokować aplikacje, które stwarzają ryzyko.

System uczy się na podstawie aktywności w Internecie, 
aby automatycznie zidentyfi kować infrastrukturę 
atakującego i odkrywać pojawiające się zagrożenia. Do 
środowiska Umbrella każdego dnia dociera z Internetu 
ponad 500 miliardów zapytań. Dane te są korelowane 
z zapisanymi w bazie miliardami historycznych, 
wcześniej zarejestrowanych przypadków, a analiza 
uzyskanych w ten sposób informacji pozwala na 
szybką identyfi kację wzorców szkodliwych zachowań, 
wykrywanie anomalii ruchu sieciowego i tworzenie 
modeli umożliwiających automatyczne określenie 
jak wygląda infrastruktura przygotowywana przez 
cyberprzestępców w celu wykonania kolejnych ataków. 
Mechanizmy inteligencji pozwalają na zablokowanie 
ataków jeszcze przed ich uruchomieniem 
w skali globalnej.

Krytycznym elementem skutecznej ochrony jest dostęp 
do najświeższych i stale aktualnych oraz relewantnych 
informacji dotyczących zagrożeń z całego świata. 
Cisco dysponuje dedykowaną komórką Cisco Talos – 
zespołem ponad 340 specjalistów pracujących na 
całym świecie i skupionym tylko na jednym zadaniu: 
pozostaniu na bieżąco z wszelkiego rodzaju atakami 
i wskaźnikami nowych zagrożeń tak, aby móc następnie 
zamienić wiedzę operacyjną w opisy zagrożeń, zasilające 
rozwiązania Cisco. Grupa Talos wykryła m.in. zagrożenia 
WannaCry, NotPetya, VPNFilter czy CCleaner.

Rozwiązanie, będące zintegrowaną platformą 
bezpieczeństwa w chmurze, może pełnić funkcję Web 
proxy/Secure Internet Gateway, zapewniając kontrolę 
ruchu web wraz z możliwością deszyfracji SSL oraz 
analizy plików przy użyciu silników anti-malware oraz 
antywirusowych. Dzięki integracji z systemem typu 
sandbox zapewnia wykrywanie nieznanych wcześniej 
zagrożeń tzw. „zero-day”. Dodatkowo, istnieje możliwość 
uruchomienia chmurowej zapory sieciowej  (L3-L7) do 
wykrywania i blokowania włamań w ruchu sieciowym 
na bazie silnika IPS Cisco SNORT.

Cisco Umbrella, jako otwarta platforma, gwarantuje 
łatwą integrację z istniejącymi systemami i urządzeniami 
bezpieczeństwa. Dzięki integracji z technologiami 
Active Directory, Cisco AnyConnect, Cisco Meraki czy 
Cisco SD-WAN zakres ochrony bez trudności można 
rozszerzyć na urządzenia w zewnętrznych lokalizacjach, 
poza siecią korporacyjną.

Kluczowe cechy:
 Threat Intelligence zasilający platformę danymi od 

setek tysięcy klientów,
 kompetencje Cisco Talos,
 wysoka wydajność wynikająca z wielu centrów danych 

rozsianych na całym świecie,
 chmurowa skalowalność rozwiązania,
 prostota wdrożenia i konfi guracji,
 rozwiązanie będące częścią zintegrowanej architektury 

bezpieczeństwa Cisco,
 kompletność platformy SASE.

Cisco Umbrella
Najważniejsze wdrożenia i klienci: ponad 190 klientów w Polsce

Informacje: cisco.com
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Platforma Commvault Backup&Recovery unifi kuje 
zarządzanie danymi umożliwiając ochronę backupową 
danych systemów i aplikacji dla infrastruktury lokalnej, 
chmury publicznej oraz rozwiązań hybrydowych. Z poziomu 
jednej konsoli zapewnia kontrolę nad procesami kopii 
zapasowych i ich odzyskiwania, archiwizacji oraz migracji 
danych do chmury. Rozwiązanie gwarantuje skuteczną 
ochronę przed cyberatakami, pozwalając zarówno na szybkie 
wykrywanie podejrzanych aktywności w obrębie systemu 
backupowego jak i budowę bezpiecznej Cyfrowej Twierdzy, 
chroniącej dane przed zaszyfrowaniem.

Commvault Backup&Recovery to centralna, intuicyjna 
platforma dostarczająca rozwiązania backupu oraz 
odtwarzania systemów i aplikacji w lokalnym centrum 
danych i w chmurze publicznej. Zapewnia sprawne 
wykonanie kopii zapasowych, weryfi kowalne odzyskiwanie 
i optymalną kosztowo przenaszalność danych w chmurze 
oraz pomiędzy chmurami. 

Rozwiązanie gwarantuje ochronę wszystkich obciążeń 
(workload) przedsiębiorstwa - chmurowych, maszyn 
wirtualnych, kontenerów, aplikacji, baz danych i punktów 
końcowych. Wbudowane funkcje umożliwiają elastyczne 
zarządzanie kopiami zapasowymi, w tym użytkowanie 
backupowanych danych w procesach DevOps, replikacji 
i innych. Commvault Backup&Recovery zapewnia pełną 
widoczność danych, a oparty na rolach dostęp do systemu 
pozwala na efektywną samoobsługę (self-service), 
eliminację nieuprawnionego dostępu i nadmiernego 
rozprzestrzeniania się danych. Dzięki platformie 
łączącej funkcje backupu, odzyskiwania, indeksowania 
i przeszukiwania danych, disaster recovery oraz 
raportowania, Commvault umożliwia wyciągnięcie 
większej wiedzy i wartości ze zgromadzonych przez 
przedsiębiorstwo danych, niż konkurencyjne rozwiązania.

Platforma Backup&Recovery ma wbudowane wysokiej klasy 
wielowarstwowe zabezpieczenia przed cyberatakami, w tym 
najbardziej groźnymi i szeroko obecnie rozpowszechnionymi 
atakami ransomware. Oprogramowanie umożliwia 
zbudowanie bezpiecznej Cyfrowej Twierdzy – miejsca 
przechowywania odpornych i nienaruszalnych danych 
backupowych w odseparowanej od reszty środowiska 

lokalizacji chmurowej lub wydzielonej przestrzeni dyskowej 
w lokalnym centrum danych.

Commvault Backup&Recovery pozwala zaprojektować 
środowisko backupowe na wiele sposobów – od tradycyjnej 
architektury opartej na serwerach i macierzach dyskowych, 
przez architekturę HyperscaleX bazującą na klastrze 
rozproszonych serwerów,po rozwiązanie Metallic, czyli 
platformę Commvault w modelu usługowym SaaS. Niezależnie 
od wybranego modelu, zarządzanie środowiskiem backupu 
odbywa się z jednego spójnego i łatwego w użyciu interfejsu 
WWW Commvault Command Center. Interfejs umożliwia 
zintegrowane zarządzanie modułem Backup&Recovery oraz 
obszarami Disaster Recovery, indeksowania i przeszukiwania 
danych, zapewnienia zgodności z regulacjami, e-discovery, 
archiwizacji i innymi.

Platforma wspiera przygotowanie i wykonywanie testów 
integralności danych. Testy pozwalają potwierdzić, 
że stosowane przez organizację zabezpieczenia przed 
cyberatakami w obszarze backupu są solidne, albo odkryć 
w nich słabe punkty, które mogą zostać wykorzystane przez 
cyberprzestępców. Testy te służą również do weryfi kacji, 
czy w przypadku wystąpienia najgorszego scenariusza 
(zablokowania, modyfi kacji lub zniszczenia danych w wyniku 
ataku) organizacja będzie mogła szybko odzyskać dane 
z bezpiecznej kopii zapasowej. Commvault Backup&Recovery 
zmienia zdarzenia, które mogłyby być katastrofalne 
w skutkach, w zaledwie niewielką przeszkodę na drodze 
do dalszego sukcesu.

Kluczowe cechy:
 ochrona backupowa dużej liczby różnorodnych systemów 

i aplikacji,
 zabezpieczanie zasobów chmurowych, w tym aplikacji 

działających w chmurze,
 spójne zarządzanie kopiami zapasowymi, archiwizacją, 

indeksowaniem i przeszukiwaniem danych,
 funkcje migracji do chmury publicznej oraz 

disaster recovery,
 wiele modeli wdrożeń: tradycyjny, w lokalnym 

centrum danych, usługowym jako rozwiązanie 
Commvault Metallic oraz z przechowywaniem danych 
w magazynach HyperscaleX.

Commvault Backup&Recovery
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Allegro, Netia, Maspex, 
Kross, Forte, Faurecia

Informacje: commvault.com/pl-pl
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FortiWeb Cloud WAF as a Service to bardzo szybki 
i prosty do wdrożenia, ale niezwykle skuteczny 
fi rewall aplikacyjny, udostępniany w modelu 
usługowym (SaaS). Platforma, wspomagana przez 
mechanizmy uczenia maszynowego, wydatnie 
ułatwia pracę administratora sieci. FortiWeb Cloud 
WAF as a Service reaguje na zmiany w aplikacji, 
niweluje ataki typu zero-day oraz redukuje liczbę 
fałszywych alarmów (false positive).

Aplikacje webowe obecne są w każdym aspekcie 
naszego życia. Poziom ich bezpieczeństwa budzi 
jednak wiele wątpliwości. Bardzo często wynika to 
z braku wykwalifi kowanych pracowników, którzy 
znają się na aplikacjach webowych, rozumieją ich 
potrzeby oraz są wstanie wdrożyć i utrzymać 
bardzo skomplikowane rozwiązania typu WAF. 
FortiWeb Cloud Was As a Service stanowi bardzo 
skuteczne rozwiązanie tych problemów. Wdrożenie 
rozwiązania zajmuje zaledwie kilka minut, a 
przejrzysty interfejs nie wymaga od administratora 
poświęcenia wielu godzin nauki na obsługę 
produktu. Wspomaganie domyślnych polityk 
bezpieczeństwa przez autorski mechanizm Machine 
Learning znacznie podnosi bezpieczeństwo i 
ułatwia pracę administratora.

Ochronę WAF od Fortinet można uruchamiać 
u wszystkich wiodących dostawców chmury 
publicznej w formie usługi dostarczonej w modelu 
SaaS. W rezultacie funkcje ochrony realizowane 
są blisko serwerów chronionej aplikacji, nierzadko 
nawet w tym samym regionie chmury publicznej. 
Model ten znaczenie redukuje opóźnienia 
i pozytywnie wpływa na jakość interakcji 
użytkowników z aplikacją.

Uruchomienie nowej instancji FortiWeb oraz 
objęcie ochroną aplikacji trwa zaledwie kilka minut. 
Całość sprowadza się do przejścia przez prosty 
kreator dodawania aplikacji oraz modyfi kację 
jednego rekordu DNS. Zaawansowane mechanizmy 
uczenia maszynowego pozwalają na zbudowanie 
oraz dostosowanie polityki bezpieczeństwa do 
unikalnych potrzeb chronionej witryny sieci 
web. Dzięki zastosowanej sztucznej inteligencji, 
administrator nie musi być ekspertem od aplikacji 

webowych, aby poradzić sobie z obsługą systemu 
zabezpieczeń oraz zapewnić skuteczną ochroną 
przed wieloma różnymi wariantami ataków.

Mechanizmy zabezpieczeń obsługiwane przez 
FortiWeb Cloud WAF as a Service obejmują: 
zapobieganie najpopularniejszym wektorom 
ataku z OWASP TOP 10, ochronę przed ruchem 
pochodzącym od złośliwych botów, ochronę przed 
atakami DDOS, ochronę API, dostosowanie polityki 
bezpieczeństwa w oparciu o uczenie maszynowe, 
CDN (Content Delivery Network) oraz funkcje 
równoważenia obciążeń sieciowych.

Dzięki wbudowanym funkcjom uczenia 
maszynowego, FortiWeb Cloud WAF analizuje ruch 
do aplikacji webowej, a następnie na podstawie 
zebranych informacji, buduje model statystyczny 
mający na celu odróżnienie legalnego ruchu od 
anomalii oraz ataków sieciowych. W odróżnieniu 
od konkurencyjnych rozwiązań, podejście to 
pozwala zrezygnować z budowania ogromnej liczby 
wyjątków od głównej polityki bezpieczeństwa na 
rzecz dynamiczne dostosowanej polityki, zależnej 
od chronionej aplikacji.

Funkcje uczenia maszynowego wydatnie 
wspomagają pracę administratora. W przypadku 
często zmieniających się aplikacji, mechanizmy 
te pozwalają zaporze sieciowej „douczyć się” 
jej struktury i rozbudować istniejący model 
statystyczny. W rezultacie FortiWeb Cloud WAF 
potrafi  eliminować ataki typu zero-day oraz 
znacznie redukuje liczbę fałszywych ostrzeżeń 
(false positive).

Kluczowe cechy:
 rozwiązanie ochrony dostępne w modelu 

usługowym (SaaS),
 zapobieganie najpopularniejszym wektorom 

ataku,
 wbudowane funkcje uczenia maszynowego,
 ochrona przed ruchem pochodzącym od 

złośliwych botów,
 usługa dostarczana przez czołową fi rmę z 

dziedziny bezpieczeństwa informatycznego.

Fortinet FortiWeb Cloud 
WAF as a Service
Informacje: fortinet.com
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Mobilne Data Center to nie tylko fi zyczny, zamknięty 
w mobilnej obudowie serwer, ale rozwiązanie 
bezpiecznej chmury z dostępem poprzez dedykowaną 
konsolę do zarządzania, oferujące najwyższy poziom 
szyfrowania danych, a także możliwość wirtualizacji 
i konfi guracji dostępnej przestrzeni.

Perceptus Mobilne Data Center to mobilny, 
nowoczesny kontener wyposażony w pełną 
infrastrukturę informatyczną. Jego cechą szczególną 
jest oprogramowanie stworzone do bezpiecznego 
zarządzania infrastrukturą. Rozwiązanie pozwala 
utworzyć bezpieczną, prywatną chmurę oferującą 
najwyższy poziom zabezpieczenia danych. Usługa 
przeznaczona jest dla klientów wykonujących różnego 
rodzaju operacje i procesy elektroniczne związane 
z przechowywaniem i przetwarzaniem 
wrażliwych danych.

Mobilne Data Center zawiera usługę bezpiecznej 
wirtualizacji konsoli zarządzającej zasobami 
sprzętowymi i oprogramowaniem klienta, która 
ma zapewnić klientowi końcowemu wszystkie 
potrzebne narzędzia (platformę) do monitorowania 
oprogramowania i sprzętu zainstalowanego w jego 
zasobach. Zadania realizowane w konsoli dotyczą 
zagadnień ochrony punktów końcowych, zarządzania 
siecią oraz monitorowania zasobów.

Drugą usługą Mobilnego Data Center jest usługa 
bezpiecznego backupu z wykorzystaniem kluczy 
kryptografi cznych, która umożliwia tworzenie kopii 
zapasowych dla klienta z poziomu dedykowanej 
aplikacji. Bezpieczeństwo tego zasobu zapewnia 
rozwiązanie kryptografi czne wykorzystujące 
sprzętowe klucze bezpieczeństwa oraz moduły 
szyfrujące HSM. Podejście to minimalizuje ryzyko 
wycieku danych klienta z wydzielonej przestrzeni. 
Od klienta zależy wybór rodzaju autoryzacji 
i uwierzytelniania. W zależności od preferencji, 
możliwy jest standardowy dostęp za pomocą kodu 
SMS, sprzętowych kluczy kryptografi cznych lub 
inteligentnej karty z modułem HSM. Ostatnie 
rozwiązanie zapewnia najwyższy osiągalny obecnie 
poziom bezpieczeństwa.

Usługa bezpiecznego backupu pozwala na wysyłanie 
kopii plików użytkownika na serwery Perceptus oraz 
tworzenie maszyn wirtualnych z kopii zapasowych. 
To drugie odbywa się na trzy sposoby: 
z gotowego szablony maszyn, które zostały wcześniej 
skonfi gurowane i przygotowane do użycia, przy użyciu 
specjalnego kreatora, pozwalającego na dowolną 
konfi gurację maszyn oraz z pliku zawierającego 
predefi niowane parametry.

Te wszystkie usługi, które z pozoru składają się na 
fi zyczny serwer fi rmowy, w rzeczywistości dają nam 
nieograniczone możliwości korzystania z danych 
w sposób chmurowy. Niezależnie od tego, gdzie 
umieszczony zostanie fi zyczny kontener, dzięki 
podłączeniu zasilania i sieci internetowej, użytkownik 
otrzymuje dostęp do wszystkich swoich danych 
w sposób zdalny i bezpieczny. To sprawia, że Mobilne 
Data Center traktujemy jako najbezpieczniejszą formę 
prywatnej fi rmowej chmury.

Mobilne Data Center wykorzystuje technologie, 
które pomagają oszczędzać energię elektryczną 
oraz ograniczają ilość wydzielanego ciepła. 
Zmniejszenie zużycia energii możliwe jest dzięki 
zastosowaniu specjalnych urządzeń, które pozwalają 
na wirtualizację procesów w infrastrukturze 
służącej do świadczenia usług. Najwyższy standard 
bezpieczeństwa danych zapewniają systemy 
gaśnicze, a także odporność samego kontenera na 
warunki atmosferyczne. Dodatkowo, rozwiązanie 
jest zintegrowane z urządzeniami przystosowanymi 
do przechowywania danych. Oznacza to, że możliwe 
będzie zrezygnowanie z dodatkowego sprzętu, 
powszechnie stosowanego w projektowaniu 
klasycznej infrastruktury IT.

Kluczowe cechy:
 autorskie rozwiązanie bezpiecznej 

prywatnej chmury,
 najwyższy poziom szyfrowania danych 

z wykorzystaniem modułu HSM,
 ograniczony dostęp do danych na serwerze,
 fi zyczny serwer należy do dostawcy,
 dostęp z poziomu dedykowanej aplikacji 

webowej lub mobilnej,
 automatyczny, szyfrowany backup danych.

Perceptus Mobilne Data Center 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: wdrożenie rozwiązania 
w fi rmie produkcyjnej, która ze względu na polityki 
bezpieczeństwa danych borykała się z problemem 
outsourcingu usług chmurowych 

Informacje: perceptus.pl
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Disaster Recovery as a Service to usługa 
zapasowego wirtualnego centrum danych, które 
umożliwia odtworzenie fi rmowego środowiska 
VMware na infrastrukturze T-Mobile. Dane 
klientów przechowywane są na terenie Polski, 
w nowoczesnych i zapewniających redundancję 
centrach danych, a sama usługa realizowana jest 
na infrastrukturze współdzielonej (WCD) lub 
dedykowanej (Private Cloud).

Dane to jeden z najcenniejszych zasobów. Ich 
bezpieczne przetwarzanie, wysoka dostępność, 
a w razie potrzeby możliwość odtworzenia, 
są kluczowe dla funkcjonowania każdego 
przedsiębiorstwa. Disaster Recovery as a Service 
zapewnia klientom opcję awaryjnego odtworzenia 
fi rmowego środowiska w wirtualnym centrum 
danych T-Mobile, a w rezultacie zapewniająca 
ciągłość działania biznesu w każdej sytuacji. Klienci 
mają możliwość dostosowania planu odzyskiwania 
dopasowanego do własnych potrzeb na wypadek 
wystąpienia awarii.

Rozwiązanie Disaster Recovery as a Service, 
świadczone przez T-Mobile, działa w oparciu 
o oprogramowanie wirtualizacyjne VMware 
vSphere z rozszerzeniem VMware vCloud 
Availability. Platforma umożliwia odtworzenie 
danych w Wirtualnym Centrum Danych T-Mobile 
lub w chmurze prywatnej Private Cloud T-Mobile. 
Zarządzanie usługą realizowane jest poprzez panel 

VMware vCloud Director, zaś integracja z zasobami 
fi rmy możliwa jest poprzez rozwiązanie VMware 
vCloud Availability.

T-Mobile zapewnia dostęp do szerokiego portfolio 
usług dodatkowych takich jak: usługi chmury 
infrastrukturalnej (IaaS), backupu danych, 
dedykowanej transmisji danych, po usługi z rodziny 
Bezpieczeństwa IT. Rozległa sieć światłowodowa 
o długości blisko 25 tysięcy kilometrów, z ponad 
17 tysiącami punktów dostępowych, pozwala na 
zestawienie łączy pomiędzy centrum danych 
T-Mobile, a niemalże dowolną lokalizacją klienta. 
Zespół kompetencyjny T-Mobile oferuje wsparcie 
podczas uruchomienia zapasowego środowiska 
w przypadku awarii podstawowego Centrum 
Przetwarzania Danych.

Kluczowe cechy:
 realizacja usługi na infrastrukturze współdzielonej 

(WCD) lub dedykowanej (Private Cloud),
 możliwość dopasowania polityk odtwarzania (DRP) 

do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 nowoczesne i zapewniające redundancję  centra 

danych T-Mobile w Polsce,
 rozległa sieć światłowodowa zapewniająca łączność 

z lokalizacją klienta,
 zarządzanie usługą poprzez VMware 

vCloud Director
 usługi zarządzania i wsparcia przy uruchomieniu 
środowiska w trybie failover.

T-Mobile Disaster Recovery 
as a Service
Informacje: biznes.t-mobile.pl
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MetroCluster pozwala na udostępnienie 
zduplikowanej przestrzeni dyskowej dla danych 
z dwóch centrów przetwarzania jednocześnie. 
Usługa natychmiast replikuje wszystkie krytyczne 
dane z ośrodka głównego do zapasowego, 
zapewniając nieprzerwany dostęp do aplikacji 
i danych fi rmy.

MetroCluster to rozwiązanie łączące klastrowanie, 
oparte o macierze dyskowe, wraz z replikacją 
synchroniczną w celu zapewnienia ciągłej 
dostępności i zerowej utraty danych w wypadku 
awarii jednego z centrów danych, w którym 
ma miejsce usługa. W przeciwieństwie do 
standardowych rozwiązań replikacji danych, usługa 
MetroCluster funkcjonuje w rzeczywistości jako 
jedna macierz, „rozciągnięta” na dwa 
niezależne ośrodki.

Podczas wystąpienia awarii całego ośrodka Data 
Center MetroCluster pozwala na uzyskanie 
parametru RPO (Recovery Point Objective) na 
poziomie 0 oraz niemal zerowy RTO (Recovery 
Time Objective). Drugi parametr wskazuje czas 
potrzebny na uruchomienie maszyn wirtualnych 
z macierzy w zapasowym centrum danych. W 
przypadku awarii systemu przechowywania 
danych (storage) w jednym z ośrodków Data Center 
parametry RPO i RTO kształtują się na poziomie 
0 z uwagi na fakt, że serwery automatycznie 
przełączą się na system storage w drugim 
Data Center.

Chmura T-Mobile oparta jest na kilku, 
zlokalizowanych w Polsce, centrach przetwarzania 
danych, połączonych ze sobą siecią Data 
Center Interconnect. Dzięki temu możliwe 

jest uruchomienie usługi w opcji MetroCluster 
i przypisanie zasobów do geografi cznie 
odseparowanych platform sprzętowych. Całość 
umożliwia budowę niezawodnych rozwiązań 
w modelu Active – Active.

T-Mobile zapewnia infrastrukturę serwerowo - 
macierzową klasy korporacyjnej, która działa 
w systemie wysokiej dostępności (High Availability) 
z redundantną infrastrukturą sieciową. Dane fi rmy 
odseparowane są od innych klientów poprzez kilka 
warstw separacji logicznej. Usługa zawiera również 
podstawowe funkcje zapory sieciowej (fi rewall) 
i równoważenia obciążeń VMware EdgeGatway. 
Administratorzy IT zyskują zaś możliwość 
samodzielnego zarządzania wirtualnymi zasobami 
poprzez panel samoobsługowy VMware 
vCloud Director.

MetroCluster to znakomite rozwiązanie dla 
fi rm wymagających najwyższego poziomu 
niezawodności infrastruktury IT. Ze względu na 
kompleksowość rozwiązania oraz nacisk położony 
na zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania stałej 
ciągłości działania infrastruktury klientów, usługa 
gwarantuje nieprzerwany dostęp do aplikacji 
i danych fi rmy.

Kluczowe cechy:
 synchroniczna replikacja danych pomiędzy 

dwoma ośrodkami Data Center jednocześnie,
 infrastruktura techniczna centrów danych 

zapewniana przez T-Mobile,
 parametry RPO i RTO dla obliczeń oraz 

przechowywania danych na poziomie 0,
 możliwość przypisania zasobów do geografi cznie 

odseparowanych platform sprzętowych.

T-Mobile MetroCluster 
w Wirtualnym Centrum Danych 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: aplikacja moBILET fi rmy 
Mobile Traffi c Data

Informacje: biznes.t-mobile.pl
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eSign.Tech to usługa kwalifi kowanego podpisu 
elektronicznego zapewniająca bezpieczeństwo, 
oszczędność oraz usprawnienia w zakresie obiegu 
dokumentów. Usługa dostępna jest na komputerach 
osobistych oraz smartfonach, dostarczając pełną 
mobilność wymaganą w nowoczesnym 
środowisku biznesowym.

Platforma do wykonywania podpisów i pieczęci 
elektronicznych to narzędzie umożliwiające 
potwierdzenie swojej woli przy wykorzystaniu 
posiadanego certyfi katu elektronicznego. Usługa 
dostępna jest dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw 
i innych podmiotów, takich jak urzędy czy 
instytucje publiczne.

eSign.Tech świadczona jest w modelu usługowym SaaS, 
dzięki czemu dostępna jest na szerokim spektrum 
urządzeń. Aby w pełni wykorzystać możliwości platformy 
wymagany jest zaledwie dostęp do internetu oraz 
komputer lub smartfon.

W ramach usługi dostarczane są funkcjonalności podpisu 
elektronicznego oraz fi rmowej pieczęci elektronicznej. 
eSign.tech umożliwia znakowania dokumentów czasem. 
Inne funkcje platformy to archiwizacja podpisów 
elektronicznych, możliwość wskazania terminu, 
w którym dokumenty mają zostać autoryzowane, 
wgląd do dokumentów oczekujących na podpisanie, 
podpisanych oraz odrzuconych. Użytkownik otrzymuje 
możliwość wykonania jednorazowego podpisu 
elektronicznego, bez potrzeby kupna całego pakietu/
abonamentu. Platforma ma wbudowane funkcje wysyłania 
powiadomień przypominających o nadchodzącym 
terminie podpisania dokumentu.

Jedną z dodatkowych funkcjonalności platformy jest 
możliwość wydawania certyfi katów. Jest to możliwe 
z uwagi na fakt, że do wykonania podpisu dokumentu 
wymagany jest certyfi kat użytkownika, wydawany 
indywidualnie po uzyskaniu potwierdzenia tożsamości. 
Dodatkowo, przedsiębiorstwa posiadający zweryfi kowany 
profi l, mogą skorzystać z fi rmowej pieczęci elektronicznej.

Innowacyjnym rozwiązaniem platformy jest “Pokój do 
podpisów”, w którym użytkownik dodaje dokument do 
podpisu, a następnie wskazuje osoby, które w jednym 
miejscu będą mogły go podpisać. Pokój do podpisów 
umożliwia złożenie podpisu elektronicznego, bez 

posiadania klasycznych nośników certyfi katów, np. 
urządzeń USB lub kart inteligentnych. Całość materiału 
kryptografi cznego generowana i przechowywana jest 
w bezpiecznym, dedykowanym repozytorium - Hardware 
Security Module (HSM). Klucze prywatne użytkowników 
są chronione bez względu na rodzaj korzystanego przez 
nich urządzenia końcowego - aplikacji mobilnej lub 
przeglądarce internetowej.

Innym wyróżniającym platformę rozwiązaniem jest 
wideoweryfi kacja. W trakcie procesu potwierdzania 
danych użytkownika, automatyczny system, na podstawie 
procesu wideo weryfi kacji, sprawdza wprowadzone dane 
z danymi widocznymi na dokumencie tożsamości. 
Ten sam system sprawdza zgodność zdjęcia na 
dokumencie tożsamości z zarysem twarzy użytkownika 
z kamery internetowej. Proces ten jest w 100% 
bezpieczny i skuteczny. Potwierdzając dane w trakcie 
wideoweryfi kacji mamy pewność, że dane podane przez 
użytkownika podpisującego dokumenty na platformie 
eSign.tech są autentyczne.

Zaufana usługa konserwacji podpisów elektronicznych 
umożliwia stosowanie procedur i technologii 
gwarantujących przedłużenie wiarygodności podpisu 
elektronicznego poza techniczny okres jego ważności. 
Konserwacja podpisów elektronicznych polega na ich 
cyklicznym znakowaniu czasem przy użyciu coraz to 
nowszych algorytmów kryptografi cznych. Wszystko 
dlatego, że dynamicznie zmieniające się rozwiązania 
technologiczne sprawiają, że algorytmy używane 
dzisiaj nie będą gwarantowały należytego poziomu 
bezpieczeństwa po kilku latach od ich użycia.

Kluczowe cechy:
 „Pokój do podpisów”, gdzie w jednym miejscu dodajemy 

dokument i wskazujemy osoby do jego podpisania,
 automatyczna wideoweryfi kacja na etapie 

zakładania konta,
 mobilność rozwiązania,
 szeroki zakres usług drugiego stopnia 

uwierzytelnienia 2FA,
 opcja wykupienia pakietów podpisów elektronicznych 

dla pracowników fi rmy,
 najwyższy standard bezpieczeństwa zgodny 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie identyfi kacji elektronicznej i usług 
zaufania - eIDAS.

Perceptus eSign.tech 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: siatka agencji nieruchomości, 
które planują przenieść wszystkie możliwe procesy podpisywania 
umów do wersji cyfrowej

Informacje: perceptus.pl
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Dla wielu fi rm priorytetem stało się odpowiednie 
zabezpieczenie danych oraz zachowanie ciągłości pracy. 
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie prężnie działający biznes 
bez bezpiecznej platformy IT. Nie dziwi więc fakt, że aż 57% 
planuje wdrażać rozwiązania chmurowe, aby w ten sposób 
podnieść bezpieczeństwo infrastruktury i zapewnić ciągłość 
działania biznesu. Takie wnioski płyną m.in. z raportu fi rmy 
Polcom i Intel ”Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich 
fi rm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”. Dla 
przykładu, usługa Polcom Security as a Service udostępnia 
pełną gamę rozwiązań w chmurze Polcom zabezpieczających 
fi rmowe dane na najwyższym poziomie.

Usługa Security as a Service to kompleksowe rozwiązania 
udostępniane w chmurze Polcom, które pozwala na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ciągłości działania 
fi rm oraz instytucji. Usługi świadczone są na bazie 
bezpiecznej i skalowanej chmury obliczeniowej Polcom 
Cloud, zbudowanej w oparciu o dwa własne ośrodki data 
center zlokalizowane w Polsce. W ramach usług Security 
as a Service dostawca udostępnia pełną infrastrukturę 
informatyczną dla klientów biznesowych wraz z 
dodatkowymi rozwiązaniami pozwalającymi na zachowanie 
ciągłości działania oraz pełną reakcję na incydenty 
bezpieczeństwa.

W ramach Polcom Security as a Service operator zapewnia 
rozwiązanie Polcom SOC (Security Operations Center). 
Dodatkowo Polcom świadczy szereg usług z zakresu 
cybersecurity stanowiących uzupełnienie dla pozostałych 
rozwiązań: ochronę Polcom DoS/DDoS Protection, 
mechanizmy szyfrowania danych, detekcji anomalii, 
fi ltrowania WAF i URL Filtering, funkcje antywirusowe i 
IPS oraz usługi z zakresu prowadzenia testów podatności i 
penetracyjnych.

Polcom SOC ma na celu przygotowanie procedur i narzędzi 
reagowania na incydenty bezpieczeństwa, które w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń pozwolą fi rmie zachować 
ciągłość działania. Wszystko to przy zachowaniu zgodności z 
wymogami prawnymi i standardami bezpieczeństwa. Usługa 
ma charakter projektowy, dlatego obsługa incydentów 
bezpieczeństwa jest wykonywana według uzgodnionych na 
początkowym etapie współpracy scenariuszów działania, 
zgodnych z polityką bezpieczeństwa klienta.

W ramach SOC as a Service dostawca oferuje rozwiązanie 
Polcom SIEM. Klient otrzymuje dostęp do oprogramowania 
zarządzającego incydentami związanymi z bezpieczeństwem, 
w tym bezpieczeństwem danych osobowych. W rezultacie 
zespół inżynierów po stronie klienta może samodzielnie 
obsługiwać wykryte przez Polcom SIEM incydenty 
bezpieczeństwa. Kluczowe cechy usługi Polcom SIEM to 
m.in. możliwość odbierania logów z serwerów wirtualnych, 
fi zycznych urządzeń sieciowych, aplikacji i baz danych oraz 
wykrywanie potencjalnie nieuprawnionych poleceń takich 
jak usuwanie wpisów dzienników zdarzeń. Klient otrzymuje 
możliwość przeprowadzenia analiz wykrywania anomalii, np. 
w dostępie do zasobów sieciowych, zaś wysoka elastyczność 
usługi pozwala na defi niowanie reguł detekcji incydentów na 
podstawie wielu kryteriów korelacji.

Aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, 
dostawca udostępnia, objęte mechanizmami wysokiej 
dostępności, usługi przechowywania danych Polcom 
Storage. Szyfrowanie danych zapewnia ochronę maszyn 
wirtualnych przed niepowołanym dostępem oraz próbą 
manipulacji. Z kolei usługa Polcom Blackmail Protection 
pozwala na kompleksowe zabezpieczenie infrastruktury 
IT przed różnego rodzaju złośliwym oprogramowaniem, 
ograniczającym dostęp do systemu komputerowego poprzez 
zaszyfrowanie systemu.

Polcom Security Operation Center, w połączeniu z 
wachlarzem usług bezpieczeństwa realizowanych na różnym 
poziomie i w różnym zakresie (przechowywanie danych, 
backup, DDoS, WAF i inne), zapewnia skuteczną ochronę 
systemów informatycznych przedsiębiorstw i instytucji 
przed licznymi i coraz bardziej wyrafi nowanymi atakami 
cyberprzestępców.

Kluczowe cechy:
 certyfi kacje ISO 27017, ISO 27001, ISO 9001, PCI DSS oraz 

zgodność z RODO i rekomendacjami KNF,
 dostawca jest właścicielem dwóch, samodzielnie 

zaprojektowanych i wybudowanych centrów przetwarzania 
danych,

 pomieszczania, w których przetwarzane są kluczowe dane, 
pozostają oddzielone od sieci publicznych,

 ciągłe monitorowanie incydentów bezpieczeństwa, co 
minimalizuje czas bezczynności po incydencie, skraca czas 
reakcji oraz ogranicza jego skutki.

Polcom Security as a Service
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Poczta Kwiatowa, DSI Underground

Informacje: polcom.com.pl
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IAM.cloud to oparte na chmurze Azure rozwiązanie, 
które automatyzuje i ułatwia zarządzanie dostępem 
oraz tożsamością w organizacji. Usługa jest łatwa 
we wdrożeniu i utrzymaniu, zaś zaimplementowane 
najlepsze praktyki zapewniają pełną kontrolę 
i zarządzanie procesami IAM w organizacji. IAM.cloud 
rozwiązuje wiele istotnych problemów w zakresie 
zarządzania tożsamością i kontami użytkowników, 
uprawnieniami oraz dostępem do danych i aplikacji. 
Przedstawicielem IPG w Polsce jest spółka QDP, 
świadcząca usługi wdrożenia i asysty technicznej.

Zarządzane i kontrolowane w niewłaściwy 
sposób procesy IAM są dużym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa organizacji, a w rezultacie mogą 
prowadzić do wystąpienia niezgodności z przepisami. 
IAM.cloud zapewnia większe bezpieczeństwo 
organizacji oraz pomaga spełnić wymagania dotyczące 
zapewnienia zgodności z regulacjami i przepisami 
(compliance). Wszyscy użytkownicy są uwierzytelniani 
i autoryzowani zgodnie z zasadami i rolami ustalonymi 
przez organizację.

IAM.cloud to nowoczesne chmurowe rozwiązanie klasy 
IDaaS (Identity as a Service, tożsamość jako usługa) do 
obsługi najważniejszych procesów IAM w organizacji. 
Rozwiązanie automatyzuje i ułatwia zarządzanie 
wszystkimi istotnymi procesami IAM w organizacji. 
Usługa została wprowadzona na rynek przez IPG Group 
w 2021 roku. Działa w chmurze Microsoft Azure, łącząc 
wszystkie najlepsze cechy IDaaS z elastycznością 
rozwiązań on-prem.

W oparciu o najlepsze praktyki IAM.cloud zapewnia 
pełną kontrolę i zarządzanie procesami IAM 
w organizacji: zarządzanie cyklem życia tożsamości 
i kont użytkowników, uprawnieniami, dostępem do 
danych i aplikacji. IAM.cloud wyróżnia innowacyjne 
podejście do IAM. Organizacja otrzymuje wstępnie 
skonfi gurowane wszystkie standardowe funkcje 
w obszarze polityk compliance i governance, które 
w połączeniu z szeregiem konektorów, np. Active 
Directory, Exchange, LDAP, SAP, pozwalają szybko 
i sprawnie wdrożyć procesy IAM w organizacji.

IAM.cloud oferowane jest w modelu usługowym (SaaS). 
Stała opłata licencyjna ułatwia zarządzanie kosztami 
i planowanie budżetu, a sama inwestycja wliczana 
jest do kosztów operacyjnych klienta. Wpływa to na 
obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz 
skrócenie czasu uzyskania korzyści (TTV). Ponadto, do 
zarządzania całym systemem IAM nie jest wymagana 
specjalistyczna wiedza, ani zatrudnianie 
dodatkowych pracowników.

Korzystając z IAM.cloud organizacje nie muszą 
utrzymywać, unowocześniać i wymieniać sprzętu oraz 
technologii IAM. Wraz z usługą otrzymują aktualizacje, 
łatki zabezpieczeń, nowe funkcje, stałe wsparcie 
techniczne oraz usługi monitorowania. Model 
usługowy automatyzuje i ułatwia zarządzanie 
tożsamością i dostępem w organizacji oraz wpływa 
na znaczne obniżenie kosztów. Dzięki IAM.cloud 
organizacje nie potrzebują wewnętrznych zasobów, 
ani własnej infrastruktury IT do obsługi procesów IAM, 
a wdrożenie systemu jest kilkukrotnie szybsze 
w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami IAM.

IAM.cloud rozszerza infrastrukturę klienta 
o kompleksowe funkcje IAM. Rozwiązanie działa 
w oparciu o sprawdzone i ustandaryzowane 
technologie (konteneryzacja z Kubernetes), 
a wszystkie operacje są bezpieczne. Dane klientów są 
odseparowane, bowiem każdy klient otrzymuje własną 
dedykowaną instancję. Zastosowano również oddzielne 
mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania instancji 
klienta za pomocą technologii Azure (AES256). 
Dane klientów są zapisywane i przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi lokalnie przepisami i regulacjami.

Kluczowe cechy:
 pełna kontrola i zarządzanie procesami IAM 

w organizacji,
 dostępność rozwiązania w modelu usługowym,
 IAM oparte na chmurze Microsoft Azure,
 wstępnie skonfi gurowane wszystkie standardowe 

funkcje i procesy,
 oddzielne mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania 

instancji klienta.

IAM.cloud by IPG
Informacje: qdp.com.pl 
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SUSE Rancher 2.6 to kompletny pakiet 
oprogramowania do wdrażania kontenerów w chmurze 
obliczeniowej, własnym centrum danych oraz na 
brzegu sieci. Rozwiązanie działa w każdej chmurze, 
z każdą dystrybucją Kubernetesa i na każdym 
systemie operacyjnym. Zapewnia zespołom DevOps 
zintegrowane i niezwykle proste w obsłudze narzędzia 
do uruchamiania skonteneryzowanych 
obciążeń cloud-native.

Rancher jest dzisiaj powszechnie wykorzystywany 
przez organizacje, które wybrały podejście cloud-native 
i uruchamiają na dużą skalę klastry w środowiskach 
obejmujących różne chmury publiczne, chmury lokalne 
oraz brzeg sieci. To rozwiązanie w 100% otwarte, 
dostępne bezpłatnie lub z komercyjnym wsparciem 
i zapewniające użytkownikom możliwość przetwarzania 
danych w dowolnym środowisku, bez żadnych 
ograniczeń. Dzisiaj ponad 35 000 zespołów na świecie 
używa Ranchera każdego dnia, aby szybciej 
wprowadzać innowacje.

Rancher istotnie upraszcza wchodzenie fi rm w 
rozwiązania cloud-native, skutecznie pomagając 
sprostać wyzwaniom działów operacji IT oraz 
związanym z bezpieczeństwem zarządzania wieloma 
klastrami Kubernetes. Najnowsza edycja SUSE 
Rancher (2.6) upraszcza operacje na klastrach, oferując 
użytkownikom łatwą, intuicyjną obsługę, a także 
wygodne panele informacyjne. Jednocześnie przyspiesza 
skalowanie Kubernetesa przy minimalizacji kosztów 
operacyjnych w usługach Amazon EKS, Microsoft 
Azure AKS i Google Cloud GKE oraz wzmacnia poziom 
bezpieczeństwa i ułatwia zapewnienie zgodności 
z regulacjami.

SUSE Rancher 2.6 składa się z czterech podstawowych 
komponentów: certyfi kowanej dystrybucji Kubernetesa, 
spójnych operacji klastrowych, bezpieczeństwa, 
uwierzytelniania i zarządzania politykami oraz usług 
platformy deweloperskiej.

Platforma wspiera wszystkie certyfi kowane przez CNFC 
dystrybucje Kubernetesa, w tym m.in. opracowane 
przez Ranchera RKE (Rancher Kubernetes Engine) oraz 
K3s, zaprojektowany z myślą o internecie rzeczy oraz 
edge computingu. Istnieje również dystrybucja RKE2, 

czyli Rancher Kubernetes Engine 2. To dystrybucja 
skoncentrowana na bezpieczeństwie i zgodności 
z przepisami. Wykorzystuje najlepsze komponenty 
dystrybucji RKE i K3s, zapewniając przedsiębiorstwom 
poziom bezpieczeństwa najwyższej klasy. SUSE Rancher 
wspiera także wszystkie dystrybucje chmur publicznych, 
w tym m.in. AKS (Azure), EKS (Amazon) i GKE (Google).

W kontekście zarządzania klastrami Kubernetes SUSE 
Rancher 2.6 daje dwie możliwości: zarządzanie własnymi 
istniejącymi klastrami Kubernetes powołanymi przy 
pomocy posiadanych narzędzi lub korzystanie 
z klastrów Kubernetes zarządzanych przez chmurę.

SUSE Rancher umożliwia centralne defi niowanie, w jaki 
sposób użytkownicy powinni korzystać z Kubernetesa 
i jak skonteneryzowane obciążenia powinny działać 
w skali całej infrastruktury, w tym klastrach 
hostowanych i zarządzanych przez dostawców chmury. 
Dzięki ustanowieniu takich centralnych polityk, 
przypisanie ich do dowolnego klastra Kubernetes 
następuje natychmiastowo. Ponadto serwer Rancher 
obsługuje całą komunikację do klastrów integrując się 
z Active Directory, LDAP, SAML czy GitHub. 
W ten sposób SUSE Rancher rozszerza istniejący 
w fi rmie system uwierzytelniania na wszystkie 
klastry Kubernetesa.

SUSE Rancher 2.6 współpracuje z dowolnymi 
systemami CI/CD, które integrują się z Kubernetesem 
np. Jenkins, Drone czy GitLab. Jeśli dany CI/CD nie 
obsługuje natywnie Kubernetesa, SUSE Rancher CLI 
może zostać do niego wbudowane jako zadanie, które 
umożliwi wdrażanie aplikacji na klastrach Kubernetes 
zarządzanych przez SUSE Rancher. 

Kluczowe cechy: 
 intuicyjny, łatwy w obsłudze i piękny nowy interfejs 

SUSE Rancher 2.6,
 darmowe szkolenia Rancher Academy,
 bezproblemowe łączenie się z istniejącymi 

klastrami Kubernetes,
 platforma jest heterogeniczna w kontekście wyboru 

systemu operacyjnego,
 rozwiązanie lepiej radzi sobie 

z zarządzaniem złożonością Kubernetesa, 
niż konkurencyjne środowiska.

SUSE Rancher 2.6
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Bank Millenium, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, FARA, XTB, dwa z czterech 
czołowych telekomów i największa sieć drogeryjna w Polsce

Informacje: suse.com/rancher
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Cisco SD-WAN to rozwiązanie klasy Software Defi ned 
Wide Area Network pozwalające na efektywne i bezpieczne 
podłączanie placówek przedsiębiorstw. Cisco SD-WAN 
może być wdrożone jako usługa chmurowa (kontrolery 
w chmurze) lub w lokalnym centrum danych jako 
rozwiązanie on-premise.

Bezpieczna sieć Cisco SD-WAN (Software Defi ned Wide 
Area Network) zmienia dotychczasowy sposób planowania 
sieci łączących placówki z punktami centralnymi organizacji. 
Cisco SD-WAN pozwala z centralnego, grafi cznego interfejsu 
użytkownika błyskawicznie dodawać nowe placówki, 
tzw. Zero-Touch Provisioning (ZTP). Wszystko to w ciągu 
zaledwie kilku minut i bez potrzeby uprzedniej konfi guracji 
routera oddziałowego.

Technologia wspiera usługi chmury infrastrukturalnej, 
aplikacji w modelu usługowym oraz zabezpieczeń 
chmurowych. W ramach chmury IaaS Cisco SD-WAN 
zapewnia automatyczne zestawianie połączeń do 
wybranych aplikacji w środowiskach takich jak Amazon 
Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform 
oraz w ramach chmury prywatnej. Dzięki wykorzystaniu 
i zabezpieczaniu łączy do internetu z oddziałów, odciąża 
łącza i routery w lokalizacjach głównych, ale też pozwala 
uzyskać wyższą wydajność aplikacji typu SaaS. Cisco SD-
WAN integruje się także z usługą Umbrella DNS i Umbrella 
SIG zapewniając wszechstronny pakiet zabezpieczeń.
Rozwiązanie Cisco SD-WAN może być uruchomione 
z chmury albo w całkowicie odizolowanej od Internetu 
sieci klienta. W wersji chmurowej wszystkie kontrolery 
są prekonfi gurowane i dostępne z sieci po złożeniu 
zamówienia. Routery oddziałowe, dzięki dedykowanej dla 
klienta konfi guracji wgranej na etapie produkcji, wystarczy 
podpiąć do sieci w oddziałach, by urządzenia dodały się do 
kontrolerów centralnych.

Cisco SD-WAN ma szereg zastosowań przekładających się 
na korzyści ekonomiczne. Najważniejsza to oszczędność 
z możliwości stosowania tańszych łączy, które często nie 
mają zdefi niowanych klas obsługi ruchu, a także zapewniają 
mniejszy poziom bezpieczeństwa.

System oferuje szereg zabezpieczeń, dzięki którym może 
w sposób niebudzący wątpliwości funkcjonować poprzez 
sieć publiczną, uwierzytelniając, szyfrując i chroniąc 
dane na wielu płaszczyznach. Cisco SD-WAN na bieżąco 
monitoruje wydajność każdego z dostępnych łączy oraz 

określa dostępność usługi i innych oddziałów. System 
wykrywa także „miękkie” awarie, takie jak wzrost opóźnień, 
zmienność opóźnień lub straty pakietów. Awaria „miękka” 
dla transmisji głosowej zajdzie przy mniejszych odchyleniach 
od przesyłu bezbłędnego, niż np. dla transmisji typu HTTPS. 
W takim przypadku system automatycznie przełączy 
transmisję głosową na łącze spełniające warunki dla takiej 
transmisji, zaś ruch HTTPS pozostawi na problematycznym 
łączu tak długo, jak długo parametry łącza są w zakresach 
tolerancji dla HTTPS.

Wielu klientów decyduje się na Cisco SD-WAN z uwagi na 
wsparcie dla usług z chmury. Są to usługi typu SaaS, takie 
jak Offi ce365, Google Cloud platform, Box, Dropbox oraz 
aplikacje typu IaaS, takie jak AWS czy Azure. W drugim 
przypadku Cisco SD-WAN w sposób automatyczny jest 
w stanie skonfi gurować zaszyfrowaną komunikację tunelami 
IPSec do usług tego typu.

Platforma pozwala na kompleksowe, nowoczesne podejście 
do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Cisco SD-WAN 
pozwala uruchomić na urządzeniu moduł IPS, fi rewall 
stanowy, strefowy, mechanizm fi ltrowania URL, ochronę 
DNS, fi ltrowanie plików z malwarem. Są to mechanizmy 
dotąd niedostępne w routerach. Wszystkie te narzędzia 
i funkcje można konfi gurować jedną polityką na całą sieć, 
bez względu na liczbę oddziałów. Tak wysoki poziom 
zabezpieczeń staje się praktyczny i tani, brak potrzeby 
zakupu innego systemu.

Kluczowe cechy: 
 bezpieczny i bezobsługowy proces dodawania urządzeń 

do sieci Zero Touch Provisioning,
 automatyzacja podłączeń do aplikacji dostępnych z chmur 

AWS, Azure, GCP, a także chmury prywatnej,
 wszechstronny wachlarz zabezpieczeń on-premise 

(fi rewall, IPS, fi ltrowanie URL, Advanced 
Malware Protection),

 centralne zarządzanie politykami sieciowymi 
i bezpieczeństwa,

 zabezpieczenia chmurowe, w tym integracja 
z Cisco Umbrella,

 tworzenie spójnych polityk bezpieczeństwa dla pracy 
z biura i poza biurem z wykorzystaniem Cisco Umbrella,

 integracja z systemami telefonii i wideokonferencji 
IP Cisco,

 narzędzia monitorowania ruchu, przepływu pakietów 
przez system, określania trendów.

Cisco SD-WAN 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: PERN, 
CZSW, Pfeifer & Langen

Informacje: cisco.coml
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Huawei AirEngine 6761-21 oraz AirEngine 6761-21E 
to wewnętrzne punkty dostępowe sieci Wi-Fi 6 
(802.11ax). Urządzenia serii wykorzystują wbudowane 
inteligentne anteny z dynamicznym zoomem (unikalna 
funkcjonalność), które dostosowując obszar pokrycia 
(pracy) znacznie zwiększają komfort korzystania z sieci 
bezprzewodowej. Zapewniają różne tryby wdrożenia 
i pozwalają optymalizować inwestycje klientów. 
Idealnie nadają się do zastosowań w lokalizacjach 
o dużym zagęszczeniu, takich jak biura fi rm, placówki 
edukacyjne i stadiony.

Punkty dostępowe Huawei mogą świadczyć usługi 
w pasmach częstotliwości 2,4 GHz (4x4 MIMO) i 5 GHz 
(4x4 MIMO) jednocześnie, osiągając przepustowość 
do 3,55 Gbit/s. Tryb skanowania realizowany jest 
na dedykowanym radiu. Podejście to pozwala na 
monitorowanie i optymalizację jakości sieci WLAN 
w czasie rzeczywistym, bez wpływu na wydajność 
usługi. Punkty dostępowe mogą być wdrażane w trzech 
trybach pracy: niezależnym od kontrolera, zarządzanym 
przez kontroler oraz wariancie chmurowym (cloud).

Maksymalna wydajność systemu wynosi do 1,15 Gbit/s 
w paśmie 2,4 GHz, 2,4 Gbit/s w paśmie 5 GHz. AirEngine 
6761-21 oraz AirEngine 6761-21E posiadają porty 
optyczne 10 GbE (uplink) oraz porty elektryczne 2,5 GbE, 
dzięki czemu klienci mają wiele opcji trybów wdrożenia 
z zachowaniem ochrony inwestycji. Interfejs USB może 
być używany do rozszerzenia zewnętrznego IoT.

Punkty dostępowe Huawei wyposażono w mechanizmy 
identyfi kacji zakłóceń, analizy widma oraz lokalizacji dla 
urządzeń Bluetooth, kuchenek mikrofalowych, telefonów 
bezprzewodowych, urządzeń ZigBee, kontrolerów gier, 
bezprzewodowych urządzeń wideo i audio 2,4 GHz/5 
GHz oraz monitorów dziecięcych.

AirEngine 6761-21 posiada wbudowane inteligentne 
anteny Dynamic-Zoom, które mogą pracować w trybie 

dookólnym (lub kierunkowym) oraz w trybie dużego 
zagęszczenia zasięgu. Pierwszy tryb zapewnia większy 
zasięg, podczas gdy drugi maksymalizuje wydajność 
i optymalizuje komfort użytkowania w gęstym 
środowisku. Z kolei AirEngine 6761-21E jest wyposażony 
w anteny zewnętrzne, które umożliwiają dostosowanie 
się do różnych scenariuszy i zwiększenie zasięgu.

Zaawansowane układy antenowe zapewniają zasięg 
średnio o 25% większy od rozwiązań rynkowych, zaś 
dynamiczna adaptacja układów antenowych pozwala 
modyfi kować obszar pokrycia w zależności od 
aktualnego obciążenia. Mechanizm 3d radio callibration 
zapewnia zaawansowaną kalibrację parametrów 
radiowych punktów dostępowych.

Urządzenia Huawei oferują funkcje unikalnego 
rozpoznawania podłączonych klientów, co przekłada 
się na efektywniejszą migrację pomiędzy punktami 
dostępowymi. Z kolei wbudowany interfejs Bluetooth 
i aplikacja CloudCampus APP we współpracy z serwerem 
lokalizacyjnym pozwalają na precyzyjne lokalizowanie 
terminali Bluetooth.

Kluczowe cechy: 
 zaawansowane układy antenowe 

z dynamiczną adaptacją,
 unikalne na rynku, inteligentne (oparte na AI) 

rozpoznanie i analiza każdego podłączonego klienta 
w celu zapewnienia optymalnego trybu i sposobu 
roamingu (brak przerw w transmisji, optymalna 
wydajność w każdym momencie),

 zaawansowana kalibracja parametrów radiowych 
punktów dostępowych (3d radio callibration),

 rozpoznawanie i automatyczna priorytetyzacja ponad 
6.000 aplikacji,

 end-to-end QoS (rozpoznawanie i analiza problemów 
sieciowych podłączonych klientów,

 wykrywanie ataków pochodzących z sieci 
bezprzewodowych wraz z przybliżoną lokalizacją.

Huawei AirEngine 
6761-21 / 6761-21E 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: produkt wykorzystywany 
w wielu sektorach rynku, w tym publicznym, transportowym, 
edukacyjnym oraz innych

Informacje: huawei.com
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OceanStor Dorado V6 fi rmy Huawei to system pamięci 
masowej all-fl ash przeznaczony do świadczenia 
krytycznych usług dla przedsiębiorstw, instytucji 
fi nansowych i centrów danych, w tym rozwiązań 
opartych o systemy chmurowe. Rozwiązanie cechuje 
najlepsza na rynku wydajność dzięki architekturze 
opartej o autorskie rozwiązania sprzętowe, unikalny 
system SmartMatrix zapewniający wysoką dostępność 
i niezawodność oraz funkcje integracji z wieloma 
środowiskami i dostawcami rozwiązań chmurowych.

System OceanStor Dorado został zaprojektowany, aby 
integrować się z systemami zarówno poprzez dostęp 
blokowy, jak i dostęp plikowy NAS, wykorzystując 
do tego różnorakie protokoły sieciowe. Dodatkowo, 
system umożliwia uruchomienie usług opartych 
o najnowsze rozwiązania dostarczające kontenery 
(SmartContainer). W ten sposób platforma potrafi  
bezpośrednio integrować się z zewnętrznymi systemami 
dostarczającymi rozwiązania chmurowe.
Kierując się koncepcją „Data + Inteligencja” Dorado 
OceanStor redefi niuje architekturę pamięci masowej. 
Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu i sprzętowi 
platforma dostarcza inteligentną, natywną pamięć 
masową all-fl ash, zapewniającą stabilną i wysoką 
wydajność oraz wysoce niezawodne usługi dostępu 
do danych dla biznesu.

Huawei OceanStor Dorado V6 gwarantuje wysoką 
wydajność całego podsystemu składowania 
danych. Macierz zapewnia niskie opóźnienia i dużą 
przepustowość danych. Urządzenie może być 
wyposażone w interfejsy Fibre Channel 32 Gbit/s, RDMA 
100 Gbit/s i NVMe dla połączeń front-end i połączeń 
back-end. Dodatkowo określone zadania transmisji 
danych mogą być przenoszone są na sprzęt 
(offl oad), aby zmniejszać utylizację procesorów 
w kontrolerach macierzy. 

Kontrolery oparte są o procesory zawierające wiele 
rdzeni. Dzięki zrównoważonej dystrybucji zadań 
i wysokiej skalowalności, system pamięci masowej 

udostępnia do 1000 rdzeni, aby zapewnić wydajne 
przetwarzanie usług. Technologia FlashLink umożliwia 
ścisłą współpracę kontrolerów z dyskami SSD. 
Zastosowanie multistreamingu oraz mechanizmów 
kontroli priorytetu odczytu i zapisu optymalizują zapisy 
na dyskach SSD, wykorzystując w pełni wydajność 
nowoczesnych nośników półprzewodnikowych.

Inteligentny system uczy się i analizuje obciążenie pracą 
w celu identyfi kacji długich interwałowych przepływów 
sekwencyjnych i skojarzeń danych, co znacznie poprawia 
przygotowania danych do wykorzystania w pamięci 
podręcznej cache, osiągając do 21 milionów IOPS (model 
testowy SPC-1) przy opóźnieniu 0,05 ms.

Huawei OceanStor Dorado wykorzystuje platformę 
sprzętową nowej generacji i wyjątkowo stabilną 
architekturę SmartMatrix w celu zwiększenia 
niezawodności danych i nieprzerwanego dostępu do 
danych. Systemy pamięci masowej Huawei zapewniają 
kompleksową redundancję danych. Ochrona 
danych realizowana jest na różnych poziomach 
z wykorzystaniem funkcji kopii pamięci podręcznej 
cache, ochrony danych w obudowach kontrolerów RAID, 
ochrony integralności danych, kopii migawkowych, 
zdalnej replikacji oraz konfi guracji macierzy 
w trybie active-active.

Kluczowe cechy: 
 autorska platforma sprzętowa zapewniająca wysoką 

wydajność i niskie opóźnienia w dostępie do danych,
 możliwość udostępniania danych w formie blokowej 

i plikowej (NAS),
 funkcje kompresji i deduplikacji danych,
 odporność na awarię 7 z 8 kontrolerów,
 integracja z usługami chmurowymi poprzez 

wbudowaną platformę konteneryzującą,
 innowacyjna technologia FlashLink umożliwiająca 

efektywne wykorzystanie platformy sprzętowej 
i optymalizację programową obsługi 
technologii all-fl ash.

Huawei OceanStor Dorado V6  
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Centrum Informatyki 
Resortu Finansów, Poczta Polska, NASK, Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu, Uniwersytet Naukowy we Wrocławiu, 
Ośrodek Przetwarzania Informacji

Informacje: huawei.com
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Cloudya to platforma do sprawnej komunikacji w chmurze 
dostarczana przez NFON Polska. Usługa zapewnia 
połączenia głosowe, łatwe w obsłudze wideokonferencje 
i bezproblemową integrację z systemami CRM oraz 
narzędziami do współpracy zdalnej.

Cloudya usprawnia codzienną pracę i procesy biznesowe. 
Oferuje wszystkie funkcje centrali PBX oraz 150 
dodatkowych usług i możliwość integracji z fi rmowym 
CRM oraz narzędziami do współpracy zdalnej. Z Cloudya 
pracownicy mogą pozostawać w kontakcie, bez względu 
na to skąd i na jakim urządzeniu pracują. To idealne 
rozwiązanie dla fi rm, które potrzebują zintegrowanego 
i efektywnego rozwiązania telekomunikacyjnego.

Cloudya umożliwia fi rmom wykonywanie i odbieranie 
połączeń telefonicznych za pomocą dowolnego urządzenia: 
komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu 
komórkowego, ale w razie potrzeby także za pomocą 
telefonu stacjonarnego lub „meduzy” konferencyjnej. 
Pracownik zawsze dostępny jest pod swoim „stacjonarnym” 
numerem telefonu i powiązaną z nim skrzynką odbiorczą 
(pocztą głosową) – bez względu na to skąd i na jakim 
urządzeniu pracuje. Wszystko dlatego, że Cloudya dostępna 
jest w formie aplikacji na systemy Mac, Windows, iOS 
i Android oraz bezpośrednio z poziomu przeglądarki 
internetowej. System ma ponad 150 funkcji, takich 
jak IVR (Interactive Voice Response), kolejki połączeń, 
przekazywanie połączeń, wideorozmowy, wideokonferencje, 
udostępnianie ekranu, możliwość przełączania łączności 
z wi-fi  na GSM i wiele innych.

Cloudya jest łatwa i szybka w konfi guracji oraz umożliwia 
płynną integrację z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną. 
Pozwala na sprawną współpracę między zespołami 
wewnątrz fi rmy oraz niezakłóconą komunikację z 
klientami i dostawcami zewnętrznymi. Dzięki w pełni 
redundantnej architekturze, Cloudya oferuje kompleksowe 
bezpieczeństwo danych i niezawodność działania. Dane o 
znaczeniu krytycznym są replikowane i przechowywane 
w innej lokalizacji fi zycznej. W przypadku przestojów 

na głównych serwerach, usługa może bezproblemowo 
powrócić do danych z kopii zapasowych. Gwarantowany 
poziom dostępności platformy wynosi 99,9%.

W porównaniu z tradycyjną telefonią oraz telefonią 
komórkową system jest bardzo atrakcyjny cenowo. 
Rozliczanie następuje w modelu pay-per-use, co oznacza, 
że fi rma płaci wyłącznie za funkcje, z których korzysta. 
NFON nie wymaga długotrwałych umów, a standardowy 
kontrakt trwa miesiąc. Daje to możliwość elastycznego 
skalowania usług: fi rma może zwiększać lub zmniejszać ilość 
numerów i usług, z których korzysta, w zależności od swoich 
aktualnych potrzeb.

Cloudya to rozwiązanie, które od telefonii VoIP ewoluowało 
do wszechstronnej platformy do sprawnej komunikacji 
w chmurze, pozwalającej łatwo wprowadzać w fi rmach 
ujednoliconą komunikację. To jedyne ogólnoeuropejskie 
rozwiązanie komunikacyjne, łączące komunikację głosową 
VoIP, wideorozmowy uruchamiane jednym guzikiem, 
wideokonferencje, integrację z 60 systemami CRM i 
integrację z narzędziami do współpracy zdalnej (MS Teams, 
Skype). Cloudya jest prosta w obsłudze i implementacji. 
Może być kompletnym rozwiązaniem komunikacyjnym 
dla fi rmy każdej wielkości lub punktem wyjścia do 
wprowadzania kolejnych usług z oferty NFON, bazujących 
na komunikacji głosowej w chmurze.

Kluczowe cechy: 
 wszystkie funkcje fi rmowej centrali PBX oraz 150 

dodatkowych usług,
 integracja z fi rmowym CRM,
 integracja z narzędziami do współpracy zdalnej, w tym 

Microsoft Teams,
 wideorozmowy jeden na jeden z udostępnianiem ekranu,
 wideokonferencje do 25 osób,
 ten sam interfejs użytkownika w każdej aplikacji i w wersji 

przeglądarkowej,
 pracownik zawsze jest dostępny pod swoim 

„stacjonarnym” numerem telefonu i powiązaną z nim 
skrzynką odbiorczą (pocztą głosową). 

NFON Polska - Cloudya
Najważniejsze wdrożenia i klienci: polska fi rma transportowa 
z 8 lokalizacjami w Polsce, międzynarodowy dostawca 
materiałów budowlanych, posiadający oddziały fi rmy 
w kilkunastu lokalizacjach w Polsce i poza nią, polski 
producent mebli, polska kancelaria prawna

Informacje: nfon.com/pl
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Cloud2B to prawdopodobnie pierwszy na polskim 
rynku tak dobrze i czytelnie opisany zestaw 
komponentów umożliwiający w prosty i elastyczny 
sposób zbudowanie własnego systemu IT w oparciu 
o rozwiązania chmury obliczeniowej. Całość stanowi 
unikalne połączenie infrastruktury centrów danych 
3S Data Center, kompetencji zespołu technicznego 
oraz technologii dostarczanych przez globalnych 
potentatów, w tym Veeam, VMware 
Intel i Microsoft.

Na bazie Cloud2B inżynierowie z Działu Usług IT 
(DUIT) 3S Data Center pomagają stworzyć 
i udostępnić pewne oraz skalowalne środowisko IT 
dla fi rm i instytucji. Zaprojektowane rozwiązanie 
odpowiada na potrzebę posiadania redundantnej, 
bezpiecznej infrastruktury, dostępnej w modelu 
abonamentowym. Potencjał klastra 3S Data Center 
daje również możliwość rozproszenia zasobów na 
kilka lokalizacji, co sprawdza się w rozwiązaniach 
distaster recovery i backupu danych (reguła 3-2-1). 
Cloud2B to po prostu chmura dla biznesu!

Klocki Lego kojarzą się z jakością i solidnością, 
ale także z możliwością tworzenia fi gur 
i budowli, jakie sobie wyobrazimy i zechcemy 
zbudować. Na pierwszy rzut oka ograniczeni 
jesteśmy posiadanym zestawem i instrukcją, ale 
wystarczy wyjść nieco poza schemat, aby dokładając 
kolejne elementy zbudować coś kreatywnego, 
innowacyjnego, po prostu… fantastycznego. Tak 
działa także Cloud2B. Początkowo klient może 
widzieć proste usługi chmurowe, ale kiedy zaczyna 
analizować i przyglądać się swoim potrzebom, 
dostrzega kolejne elementy zestawu, z którego 
zbuduje docelową formę. Cloud2B, które nie jest 
ograniczone zestawem prostych „pudełkowych” 
usług, przy twórczym, projektowym wsparciu 

inżynierów, może zostać rozszerzone o takie 
elementy jak storage, backup, replikacja czy wirtualne 
centrum danych. Dzisiaj Cloud2B tworzy dziesiątki 
komponentów. To otwarty zestaw rozwiązań, 
który wraz kolejnymi, ciągle rozszerzającymi się 
kompetencjami inżynierów dostawcy oraz nowymi, 
światowymi trendami w branży IT, nieustannie 
się powiększa.

Cloud2B gwarantuje także przewidywalne i dające 
się łatwo kontrolować koszty. Zastosowany model 
rozliczeń byłby trudny do powielenia w przypadku 
chmury publicznej, gdzie koszty są zmienne, 
a fi rma nie ma dużej kontroli nad ruchem 
i wykorzystaniem zasobów.

Usługa, oparta na 7 własnych centrach danych 
dostawcy zlokalizowanych w Polsce, realizowana 
jest nieprzerwanie od 10 lat. Poziom świadczonych 
usługi gwarantowany jest najwyższymi poziomami 
partnerstw z globalnymi dostawcami rozwiązań, 
takimi jak Microsoft, Veeam, VMware, Intel czy Dell. 
Przykładem partnerstwa jest platynowy poziom 
Veeam, na którym opiera się jedna z usług Cloud2B, 
czyli Cloud Backup. 3S Data Center rozpoczął kolejne 
inwestycje w centrach danych. Rozwój Cloud2B 
możliwy będzie dzięki nowym lub zmodernizowanym 
centrom w Katowicach, Bytomiu i w Gdańsku.

Kluczowe cechy: 
 architektura chmury optymalnie dobrana pod 

względem budżetu i potrzeb klienta,
 przewidywalne i dające się łatwo 

kontrolować koszty,
 rozwiązania oparte o produkty i technologie 

największych globalnych graczy IT,
 7 własnych centrów danych,
 wysokie kompetencje technologiczne dostawcy.

Cloud2B – infrastruktura 
i chmura dla biznesu
Najważniejsze wdrożenia i klienci: fi rmy zajmujące się 
kompleksową komputeryzacją szkolnictwa, platformy 
e-commerce, centra logistyczne i hale magazynowe, 
liderzy rynków medycznych, branża e-commerce, fi nanse

Informacje: 3s.pl/cloud2b
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Integrated Solutions – usługa 
Integrated Computing
Kategorie dodatkowe: Bezpieczna chmura, 
Najlepsza wydajność i integracja

Najważniejsze wdrożenia i klienci: Femion Technology, 
Bunasta, SDT, polski oddział Grupy Van Der Vlist, Silekol, 
Winezja, Tous Poland

Informacje: integratedsolutions.pl
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I N T EGRAT ED

S O L U T I O N S

Integrated Computing to usługa infrastruktury 
IT w chmurze obliczeniowej  gwarantująca 
klientom bezpieczne, wydajne i elastyczne 
środowiska serwerów wirtualnych. Jej dostawcą 
jest Integrated Solutions, który w ramach usługi 
buduje i dostarcza środowiska obliczeniowe według 
ustandaryzowanego katalogu albo zgodnie 
z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. Spółka 
realizuje również projekty hybrydowe łączące 
zasoby Integrated Computing z chmurą prywatną 
(zarówno w lokalizacji Klienta, jak i w centrum 
danych Orange),  a także z chmurami publicznymi 
Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz 
Microsoft Azure.

Spektrum gotowych usług infrastruktury IT obejmuje: 
wirtualizację VMware, katalog pre-instalowanych 
systemów operacyjnych, szybkie dyski SSH, 
Disaster Recovery (DRaaS, zapasowe wirtualne 
centrum danych) oraz usługę automatycznych kopii 
zapasowych (BaaS). Bogaty katalog funkcjonalności 
dostępny z centralnej konsoli administracyjnej 
umożliwia zarządzanie środowiskiem serwerowym, 
wirtualnymi urządzeniami brzegowymi, sieciami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, systemem backupu 
oraz monitoringu.

W ramach usługi Integrated Computing spółka 
dostarcza szereg komplementarnych produktów 
i rozwiązań, w tym własną transmisję danych 
(Internet, MPLS, dedykowane łącza) oraz licencje 
fi rm Microsoft, Oracle i Red Hat.  Wspomagane są 
one wysokimi kompetencjami integratorskimi – od 
wsparcia dla aktywacji, migracji, utrzymania aż do 
rozwiązań zapewniających ciągłość działania po 
usługi zarządzania ryzykiem.

Infrastruktura chmury Integrated Computing łączy 
nowoczesne technologie z ogromnymi zasobami 
obliczeniowymi. Platforma chmury została 
zaprojektowana zgodnie z założeniami centrum 
danych defi niowanego programowo z wykorzystaniem 
rozwiązań VMware Cloud Director 10. 

Chmura może być częścią kompleksowych usług 
dostarczanych przez Integrated Solutions. Oferuje 
usługi migracji, utrzymania, ale też wdrożenie 
środowiska kontenerowego (Kubernetes) 
i automatyzacji IT (DevOps). Dzięki temu powstają 
kompletne nowoczesne środowiska chmurowe.
W ramach usługi klienci mogą uruchamiać projekty 
w bardzo dużej skali, rzędu dziesiątek tysięcy vCPU, 
dziesiątek TB pamięci operacyjnej i petabajtów 
pamięci masowej. Najbardziej wymagający klienci 
mają możliwość przydzielenia zasobów wirtualnych 
CPU i RAM w 100% (bez współdzielenia) oraz wyboru 
zasobów dyskowych w różnych profi lach QoS, nawet 
do 100k IOPS.

Bezpieczeństwo danych i aplikacji gwarantują: SLA 
na poziomie 99,95%,  lokalizacja centrum danych 
w Polsce oraz szereg certyfi kacji z zakresu ochrony 
danych osobowych w chmurze, tj. ISO 27018, 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO 27001, 
zarządzanie ciągłością działania ISO 22301 oraz FIPS 
140-2 w zakresie sprzętowego szyfrowania dysków.

Kluczowe cechy: 
 architektura centrum danych defi niowana 

programowo, gotowa do obsługi środowisk 
multi-tenant,

 możliwość uruchamiania projektów w bardzo 
dużej skali,

 wysokie kompetencje integratorskie,
 pełna interoperacyjność z innymi usługami 

infrastrukturalnymi i sieciowymi (kolokacja, 
sieci WAN, łącza transmisyjne, Internet, usługi 
cyberbezpieczeństwa),

 brak opłat za transfer danych z/do chmury,
 modele rozliczeń: pay-as-you-go oraz 

abonamentowy i mieszany,
 systemy kopii zapasowej oparty na mediach 

dyskowych w najwyższym standardzie,
 wsparcie przy wdrażaniu najnowszych technik 

automatyzacji IT (DevOps) i konteneryzacji 
(Kubernetes) u klienta, aby wykorzystać w pełni 
możliwości chmury. 
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Platforma IaaS od Orange Polska 
i Integrated Solutions

Twoje aplikacje w bezpiecznym środowisku 
wirtualnym Integrated Computing

   Data Center klasy Tier III+ zlokalizowane w Polsce.

   Wsparcie ekspertów w projektach – design, architektura, migracja.

   VMware – vCloud Director 10 – czołowa platforma i pionier wirtualizacji.

   Chmura odpowiednia do przetwarzania danych osobowych – zgodna z ISO 27018.

   Integracja z usługami IPVPN/MPLS.

   Bezpłatny transfer danych do internetu.

Zarezerwuj środowisko testowe skanując QR kod:

Zapraszamy do darmowego przetestowania 

usługi Integrated Computing 

Więcej szczegółów dotyczących usługi: https://www.orange.pl/integrated-computing
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ELFARO umożliwia osobom bez kompetencji DevOps 
korzystanie z rozwiązań chmurowych światowych 
liderów takich jak AWS, Azure, GCP, Hetzner czy Oracle 
Cloud. Klient, nie posiadając żadnej zaawansowanej 
wiedzy z zakresu doboru odpowiedniego środowiska czy 
administracji, może w pięciu prostych krokach zamówić 
hosting w chmurze. Tym samym ELFARO burzy barierę 
technologiczną, pomagając fi rmom wejść do 
świata chmury.

Platforma ELFARO zwiększa dostępność rozwiązań 
chmurowych dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, np. sklepów internetowych, które 
z uwagi na brak specjalistycznych kompetencji oraz 
środków na usługi doradcze, nie potrafi ły dotychczas 
korzystać z usług oferowanych przez dostawców 
rozwiązań chmurowych. Wszystko dlatego, że oferta 
chmury zazwyczaj skierowana jest do specjalistów 
z zakresu ICT lub dużych fi rm dysponujących zespołami 
odpowiedzialnymi za administrowanie infrastrukturą 
obliczeniową i komunikacyjną fi rmy.

Najważniejszą funkcjonalnością  ELFARO jest algorytm 
wspierający proces podejmowania decyzji związany 
z doborem najlepszego rozwiązania chmurowego, do 
którego ma zostać przeniesiona aplikacja webowa. 
Mechanizm ten wykorzystuje wiedzę dziedzinową 
dotyczącą środowisk chmurowych oraz zachowania 
poszczególnych platform programistycznych 
w zależności od przydzielonych zasobów oraz ich 
lokalizacji. W procesie optymalizacji uwzględniane są 
dodatkowe informacje pochodzące ze zautomatyzowanej 
procedury testowej, które pozwalają efektywnie 
dopasować dostępne rozwiązań do specyfi ki aplikacji 
i wymagań klienta.

ELFARO pomaga klientom w zakupie hostingu w chmurze, 
obsługiwanego przez czołowych światowych dostawców, 
takich jak Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft 
Azure, Oracle Cloud czy Hetzner Cloud. 

Zaawansowany analizator stron internetowych 
wykonał już ponad 1.500.000 testów, w tym pod kątem 
wykorzystanych technologii i szybkości ładowania, 

aby dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla 
konkretnej aplikacji webowej klienta. Dzięki temu 
klienci nie muszą sami analizować parametrów usług 
chmurowych, aby podjąć właściwą decyzję odnośnie 
wyboru dostawcy, lokalizacji czy parametrów 
technicznych instancji. W kolejnym kroku platforma 
ELFARO wydatnie upraszcza zamawiania usług 
w chmurze, zapewniając możliwość natychmiastowego 
zakupu i skorzystania z proponowanej oferty.

Intuicyjny proces analizy i zamawiania usług pomaga 
fi rmom minimalizować koszty migracji do chmury. 
W tradycyjnym modelu wyniesienie aplikacji wymaga 
wynajęcia eksperta, który dobierze dostawcę oraz 
parametry usługi, zamówi potrzebne zasoby oraz je 
skonfi guruje, a następnie przeniesie aplikację do chmury. 
ELFARO prowadzi klienta przez te wszystkie procesy, 
sprowadzając koszty migracji do zera.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że zewnętrzny 
ekspert bazuje na swoim ograniczonym doświadczeniu, 
podczas gdy ELFARO cały czas się uczy. Dzisiaj platforma 
ma w bazie ponad 1,5 miliona testów dla kluczowych 
frameworków (WordPress, WooCommerce, Magento, 
Presta Shop, Drupal, Joomla), które pozwalają na 
podstawie obiektywnych analiz wskazać, na której 
platformie dana aplikacja klienta będzie działać 
najbardziej wydajnie.

Kluczowe cechy: 
 obsługa 5 najważniejszych dostawców chmury 

w jednym miejscu,
 baza 1,5 mln testów pomagających dobrać najbardziej 

optymalną platformę pod aplikację webową klienta,
 „znajomość” wszystkich kluczowych frameworków 

programowania, w tym WordPressa i Magento,
 wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji,
 brak konieczności angażowania zewnętrznych 

ekspertów w procesie migracji do chmury,
 możliwość integracji swojej fi rmy hostingowej lub SH 

z największymi dostawcami poprzez jedno API 
otwierając sobie dostęp do instancji chmurowych od 
Frankfurtu po Sydney,

 maksymalne uproszczenie procesu zamawiania usług.

i365 ELFARO.CLOUD 
Kategoria dodatkowa: Najlepszy start-up technologii cloud

Najważniejsze wdrożenia i klienci: wdrożenie w fi rmie hostingowej, która rozszerza swoje klasyczne usługi 
hostingowe o usługi cloud, dwa software house wykorzystujące ELFARO dla swoich klientów

Informacje: elfaro.cloud
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Usługa chmury infrastrukturalnej Polcom IaaS 
pozwala zbudować kompleksowe środowisko IT 
według aktualnych potrzeb klienta. Chmura pozwala 
na błyskawiczne skalowanie zasobów oraz znaczne 
skrócenie czasu wdrożenia projektów biznesowych. 
Główną cechą różnicującą usługi od reszty rynku 
jest ich projektowych charakter, co pozwala na 
zapewnienie bezpiecznego środowiska dla najbardziej 
wymagających klientów z dowolnych sektorów rynku. 
Potwierdzają to dane rynkowe zebrane przez fi rmę 
Polcom i Intel w raporcie ”Inwestycje IT w kierunku 
rozwoju polskich fi rm w latach 2021-2022. Chmura 
i nowe technologie”, z których wynika m.in., że aż 
67% ankietowanych uważa, że chmura obliczeniowa 
będzie lub już jest głównym motorem zmian 
technologicznych IT.

W ramach Polcom IaaS dostawca udostępnia wydajną 
i bezpieczną infrastrukturę w modelu usługowym dla 
dowolnych projektów informatycznych. Przekazywane 
zasoby obliczeniowe w postaci maszyn wirtualnych 
zapewniają sprawne funkcjonowanie dowolnych 
systemów i aplikacji. Chmura Polcom IaaS optymalizuje 
koszty inwestycyjne oraz zwiększa bezpieczeństwo 
danych w fi rmach i instytucjach w Polsce 
i na świecie. Brak limitów transferu wychodzącego
 i przychodzącego do maszyny wirtualnej to jeden 
z wyróżników oferty.

Usługa udostępniana jest w oparciu o dwa, własne 
centra danych Polcom znajdujące się na terenie Polski 
lub według innych potrzeb klienta Dostawca zapewnia 
szeroki wybór klas wydajnościowych zasobów 
dyskowych oraz możliwość skorzystania z jednej 
czterech platform wirtualizacyjnych (Xen, Hyper-V, 
VMware, OracleVM) w zależności od wymogów 
środowiska i projektu, który klient chce zrealizować. 
Platforma sprzętowa, w ramach której udostępniane 
są zasoby, w całości została oparta o procesory 
serwerowe Intel Xeon. Przypisanie maszynie wirtualnej 
pamięci fi zycznej w stosunku 1:1 wpływa na wysoką 
wydajność środowiska wirtualnego.

W ramach Polcom Cloud dostawca zapewnia także 
wydajną i bezpieczną przestrzeń z macierzy dyskowych 
dla usług w chmurze Polcom Enterprise Storage. 
Usługa wykorzystuje technologie wirtualizacji 
przestrzeni dyskowej z wdrożonymi mechanizmami 
wysokiej dostępności. Bezpieczeństwo danych 
gwarantowane jest przez separację logiczną. Istnieje 
możliwość zapewnienia zwiększonej niezawodności 
środowisk dzięki synchronicznej replikacji danych 
do drugiej macierzy w obrębie tego samego 
centrum danych.

Chmura Polcom IaaS spełnienia wymogi 
obowiązujących aktów norm i aktów prawnych - od 
RODO i rekomendacji KNF po wytyczne regulowane 
certyfi kacjami PCI DSS, ISO 27017, ISO 27001 
oraz ISO 9001.

W ramach Polcom Cloud dostawca oferuje także 
usługę wykonywania kopii bezpieczeństwa polegają 
na wykonywaniu, przechowywaniu kopii zapasowych 
oraz odtwarzaniu środowisk IT. Usługa pozwala na 
realizację zróżnicowanych polityk wykonywania kopii 
zapasowych, w zależności od potrzeb klienta. 

Projektowy charakter usług Polcom przekłada się na 
pełne wsparcie dla klienta biznesowego w zakresie 
migracji do chmury oraz zarządzaniu środowiskiem. 
Polcom w pełni monitoruje usługę i proaktywnie 
doradza klientowi w jaki sposób zoptymalizować 
jej działanie. Co więcej, usługa Polcom IaaS jest 
kompatybilna z szeregiem kompleksowych rozwiązań 
z zakresu cybersecurity, włączając w to usługi 
z kategorii SIEM i SOC oraz prowadzenia testów 
podatności i penetracyjnych.

Kluczowe cechy: 
 wysoka skalowalność i wydajność,
 przewidywalne koszty operacyjne i inwestycyjne,
 zgodność z normami i standardami np. ISO 27017,
 pełna suwerenność danych dla polskich klientów, 

dzięki centrom danych Polcom zlokalizowanych 
w Polsce,

 możliwość realizacji projektów w skali globalnej,
 helpdesk w języku polskim i angielskim 24/7.

Polcom Cloud - Polcom IaaS
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Skanska, Carrefour Polska, Synthos, 
PFRON, DSI Underground

Informacje: polcom.com.pl
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Red Hat OpenShift Container Platform  to nowoczesna 
platforma kontenerowa bazująca na Kubernetes 
stworzona z myślą o strategii otwartej chmury 
hybrydowej. Zapewnia spójną platformę aplikacji do 
zarządzania wdrożeniami w chmurze hybrydowej, w wielu 
chmurach i w architekturze brzegowej.

Red Hat OpenShift Container Platform to wiodąca 
platforma kontenerowa bazująca na Kubernetes dla 
przedsiębiorstw, która zapewnia funkcjonalność chmury 
PaaS. Rozwiązanie może być wdrażane zarówno we własnym 
centrum przetwarzania danych oraz u dostawców chmur 
publicznych. Niezależnie od tego, czy klient obsługuje swoje 
obciążenia w chmurze, lokalnie czy na brzegu sieci, Red 
Hat OpenShift Container Platform  daje możliwość wyboru 
miejsca, w którym administratorzy i użytkownicy tworzą, 
wdrażają i uruchamiają aplikacje. Wszystko to za pomocą 
spójnego środowiska z możliwością szerokiej automatyzacji. 
Funkcje samoobsługowe pozwalają zespołom programistów 
współpracować wydajniej, aby przenosić jak najszybciej 
pomysły na produkcję.

Red Hat OpenShift Container Platform oferuje pełen zakres 
funkcjonalności niezbędnych do tworzenia i uruchamiania 
nowoczesnych aplikacji kontenerowych takich jak 
budowanie obrazów kontenerów  z kodu aplikacji,  potoki 
CI/CD, konfi guracja infrastruktury jako kodu i GitOps, 
zarządzanie API,  Service Mesh czy Serverless pracujących 
zarówno w architekturach tradycyjnych jak i cloud native. 
Platforma zapewnia elastyczność w zakresie utylizacji 
dowolnej infrastruktury, zarówno chmur publicznych jak 
i prywatnych. Unifi kuje i upraszcza stos infrastruktury 
aplikacyjnej, oferując dodatkowo funkcjonalność platformy 
wirtualizacyjnej (KubeVirt) oraz zintegrowany system 
pamięci masowej (Ceph). Podejście to znacząco poszerza 
liczbę możliwych przypadków użycia. Platforma zapewnia 
pełną przenaszalność aplikacji pomiędzy własnymi 
ośrodkami przetwarzania danych oraz chmurami 
publicznymi. Dla aplikacji tworzonych na innych platformach 
kontenerowych oferuje bogaty zestaw narzędzi do migracji 
aplikacji kontenerowych jaki i wirtulnych. 

Bardzo istotnych aspektem platformy Red Hat 
OpenShift Container Platform jest zapewnienie pełnego 
bezpieczeństwa zarówno samej platformy, procesów 
wdrażania aplikacji (DevSecOps) jak i aplikacji na niej 
działających. Platforma Red Hat OpenShift Container 
Platform oferuje zaawansowane metody izolacji aplikacji 
oraz certyfi kację bezpieczeństwa zapewniające zgodność 
ze standardami branżowymi takimi jak ISO, PCI-DSS czy 
HIPAA. W ramach potoków CI/CD możliwa jest weryfi kacja 
bezpieczeństwa kodu aplikacji oraz budowanych obrazów 
kontenerów a także ich cyfrowe podpisywanie. Aplikacje 
uruchamiane platformie  podlegają ciągłemu monitoringowi 
umożliwiającym wykrywanie podejrzanych aktywności 
aplikacji oraz komunikacji sieciowej. Dzięki zintegrowanemu 
systemowi operacyjnemu RHEL CoreOS, warstwie sieciowej 
SDN oraz pamięci masowej (Ceph) zapewniamy możliwość 
standaryzacji w zakresie bezpieczeństwa i konfi guracji 
platformy uruchamianej zarówno we własnym centrum 
przetwarzania danych jak i w chmurach publicznych. 

W celu zapewnienia bezpiecznej integracji rozwiązań 
partnerskich Red Hat OpenShift Container Platform 
posiada program partnerski, w ramach którego fi rmy mogą 
certyfi kować swoje rozwiązania do działania na platformie, 
udostępniać je poprzez katalog usług oraz zapewniana jest 
wspólna asysta techniczna dla klientów. 

Kluczowe cechy: 
 wiodąca na rynku platforma konteneryzacji bazująca 

na Kubernetes,
 wsparcie lidera branży Open Source,
 zarządzanie cyklem życia aplikacji,
 możliwość wdrażania w lokalnych centrach danych 

i w chmurach,
 dodatkowa funkcjonalność platformy wirtualizacyjnej 

(KubeVirt) oraz zintegrowany system pamięci 
masowej (Ceph),

 wbudowane zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa,
 bogaty katalog rozwiązań partnerskich.

Red Hat OpenShift
Container Platform
Najważniejsze wdrożenia i klienci: ponad 200 wdrożeń 
w Polsce i ponad 3000 na świecie, znaczące instytucje publiczne 
i komercyjne w wielu segmentach rynku, największe banki, fi rmy 
telekomunikacyjne czy energetyczne

Informacje: redhat.com/openshift
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Usługa Polcom ERP Platform udostępnia kompletne 
środowisko informatyczne dla aplikacji ERP. 
Operator dostarcza klientom gotową, elastyczną 
i zoptymalizowaną platformę informatyczną 
przeznaczoną do tworzenia, hostowania i wdrażania 
aplikacji biznesowych. Główną cechą różnicującą 
usługę od innych podobnych rozwiązań na rynku jest 
jej projektowy charakter, który pozwala na zapewnienie 
wydajnego i bezpiecznego środowiska nawet dla 
najbardziej wymagających aplikacji niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Co istotne, jak wynika z raportu fi rmy Polcom i Intel 
”Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich fi rm 
w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” aż 
43% ankietowanych uważa, że wyniesienie do chmury 
aplikacji biznesowych poprawi efektywność 
kosztową fi rmy.

Polcom oferuje certyfi kowaną platformę PaaS, która 
zapewnia wysoką dostępność systemu oraz pełną 
skalowalność w przypadku wzrostu zapotrzebowania 
na moc obliczeniową. Rozwiązanie chmurowe w pełni 
spełnia wymagania producentów oprogramowania ERP 
takich jak SAP czy IFS i może być dowolnie dopasowane 
do potrzeb klienta. Przed oddaniem do użytku platforma 
informatyczna zostaje zoptymalizowana pod kątem 
określonego oprogramowania.

W ramach udostępnianego środowiska w modelu 
PaaS (Platform as a Service) odpowiedzialność za 
funkcjonowanie wszystkich zasobów fi zycznych i maszyn 
wirtualnych pozostaje po stronie Polcom. Dostawca 
zarządza środowiskiem wykonawczym, oprogramowaniem 
pośrednim, systemami operacyjnymi, pamięcią 
masową i siecią.

Dostawca rozwiązania zapewnia pełną opiekę 
administracyjną. Dzięki temu klienci mogą skupić się 
na korzystaniu z warstwy biznesowej, bez konieczności 
sprawowania opieki nad platformą sprzętowo-programową. 
Firma nie tylko utrzymuje infrastrukturę serwerową, ale 
także monitoruje jej funkcjonowanie i proaktywnie doradza 
klientom, w jaki sposób optymalizować jej działanie.

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w branży IT 
dostawca jest w stanie precyzyjnie oszacować zasoby, 
jakich będzie potrzebować klient oraz zaprojektować 
odpowiednio dostosowaną chmurę pod system ERP, 
spełniającą restrykcyjne wymogi producentów tego typu 
oprogramowania. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo 
dostawca zapewnia należytą ochronę danych klientów 
przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz, m.in. przez 
szyfrowanie transmisji danych przy użyciu klucza SSL. 
Klienci otrzymują pełną pomoc w procesie migracji 
systemu do chmury obliczeniowej.

Podejście to przynosi szereg korzyści biznesowych 
i technologicznych. Dwie najważniejsze to skrócenie 
czasu wdrożenia systemu wynikające z uniezależnienia 
wdrożenia od infrastruktury informatycznej oraz większe 
bezpieczeństwo danych dzięki możliwości wykonywania 
kopii zapasowych według ustalonego 
z klientem scenariusza.

Polcom ERP Platform gwarantuje oczekiwaną 
skalowalność w stosunku do wymagań projektowych. 
Dzięki udostępnianiu infrastruktury informatycznej w 
modelu chmurowym, klient końcowy zyskuje jej pełne 
dostosowanie do projektu, który chce zrealizować. Klient 
posiada zawsze aktualne środowisko oraz ma możliwość 
rozbudowy lub zmiany parametrów serwera. Oznacza 
to, że podniesienie wersji systemu ERP nie będzie 
odsuwane lub opóźniane ze względu na sprzęt albo 
nieaktualne oprogramowanie.

Polcom ERP Platform zapewnia przewidywalne koszty 
operacyjne i inwestycyjne. Abonamentowy model opłat, 
uzależniony od liczby użytkowników oraz SLA, znacznie 
wpływa na poprawę płynności fi nansowej fi rmy i jest 
w pełni dostosowany do potrzeb klienta.

Kluczowe cechy: 
 platforma zaprojektowana pod kątem uruchamiania 

systemów biznesowych (ERP),
 projektowy charakter usług Polcom,
 usługa dostosowana do każdego etapu cyklu życia 

aplikacji: budowania, testowania, wdrażania, zarządzania 
i aktualizowania,

 certyfi kacje dostawcy ISO 27017, ISO 27001, ISO 9001 oraz 
PCI DSS,

 dwa własne ośrodki przetwarzania danych w Polsce.

Polcom ERP Platform
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Armatura Krakowska, 
Yawal,  Brenntag, Nowy Styl. Protech, Synthos 

Informacje: polcom.com.pl
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Biqsens to oparta na Microsoft Power BI centralna 
platforma aplikacji analitycznych wspierających 
procesy sprzedaży i zarządzania efektywnością 
zespołów. Rozwiązanie operuje na danych 
pochodzących z różnych źródeł w organizacji i poza 
nią, a przyciski CTA pozwalają na bezpośrednie 
przejście z wniosków do konkretnych działań 
uruchamianych w zintegrowanych systemach.

Biqsens dostarcza w czasie rzeczywistym analityki 
wspierające procesy biznesowe w organizacji. 
Środowisko udostępnia ponad 75 interaktywnych 
aplikacji analitycznych dotyczących planów 
i realizacji celów, działań sprzedażowych 
i konkurencji, wyników akcji promocyjnych, 
efektywności zespołu sprzedażowego i udziałów 
rynkowych. Biqsens zapewnia także komplet 
danych z dystrybucji realizowanej centralnie lub 
przez partnerów zewnętrznych. Mowa tutaj 
o rzeczywistych stanach magazynowych, odsprzedaży 
oraz zamówieniach przesyłanych bezpośrednio do 
systemów sprzedażowo-magazynowych dostawców 
wraz z pełną informacją zwrotną o powodach braku 
realizacji każdej pozycji zamówienia. Integracja 
wszystkich stron łańcucha dostaw – producenta, 
dystrybutora oraz sieci handlowych, umożliwia 
skuteczne rozliczenia oraz wykrywanie niezgodności 
(fraudów). Oprogramowanie skierowane jest do 
producentów i fi rm handlowych w branżach FMCG, 
CPG, DIY, farmaceutycznej, medycznej i innych.

W ramach Biqsens klient otrzymuje rozbudowane 
modele analityczne dostarczane w formie wizualizacji 
poszczególnych obszarów, bądź procesów 
biznesowych tj. gotowe kierunki, trendy, nie tylko 
surowe dane do opracowania. Rozwiązanie umożliwia 
oglądanie wszystkich danych w jednym miejscu, od 
ogółu do szczegółu. Pozwala reagować w chwili, 
gdy coś dzieje się niezgodnie z planem. Platforma 
ma wbudowane funkcje predykcyjne. Przykładowo, 
menadżerowie fi rmy, na podstawie zebranych 
informacji mogą spodziewać się, jak będzie wyglądać 

sprzedaż i przygotować się np. do zwiększenia 
produkcji danego produktu.

Biqsens skutecznie integruje dane pochodzące 
z wewnątrz organizacji oraz od zewnętrznych 
partnerów, niezależnie od ich formatu (XLS, DB, API, 
CSV). Pomaga przekształcić luźno powiązane dane 
w użyteczne informacje – gotowe do użycia analityki 
BI, oparte o jeden, wspólny słownik produktów, 
klientów, jednostek miar, które realnie wspierają 
decyzje menedżerów na wielu szczeblach organizacji.

Platforma zapewnia unikalny sposób dystrybucji 
interaktywnych aplikacji analitycznych w obrębie 
organizacji oraz dla partnerów zewnętrznych 
wraz z możliwością zlecania w pełni cyfrowych 
działań do innych systemów przedsiębiorstwa. 
Pełne bezpieczeństwo informacji wynika z ich 
fi ltrowania na poziomie źródła, czego efektem jest 
indywidualna baza danych analitycznych w PowerBI.
com dla każdego odbiorcy, zgodna z jego pozycją i 
uprawnieniami w organizacji.

Kluczowe cechy: 
 innowacyjny sposób dystrybucji analityk 

w organizacji,
 własne, automatyczne narzędzie translacji 

plików PBIX,
 autorskie szablony analityk dla ponad 50 obszarów 

i procesów związanych ze sprzedażą, dystrybucją 
i efektywnością pracy,

 elastyczny mechanizm zarządzania hierarchią 
organizacji oraz bieżącego przeliczania danych 
w razie zmian,

 platforma integrowania danych z wielu źródeł 
wraz z technologią łączenia danych bazujących 
na różnych identyfi katorach,

 wbudowane funkcje predykcyjne,
 analityki dla przedstawicieli, które pozwalają 

lepiej przygotować się do wizyty i na bieżąco 
monitorować efektywność swojej pracy.

Sagra Biqsens 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: J&J, L’Oreal, Stock, 
ETI, Hamelin, Merck, Polpharma, Polfarmex, Hasco-Lek, 
Omega-Pharma, Wawel, Intersnack, Naos, Diagnosis, 
Prymat, Dawtona, Kopernik, Oceanic, Pamapol, Stella 
Pack, Josera, Ferro

Informacje: sagra.pl/biqsens
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Huawei OceanStor Pacifi c 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: PCSS (Poznań 
Supercomputing and Networking Center), FINA 
(National Film Archive - Audiovisual Institute)

Informacje: huawei.com
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OceanStor Pacifi c fi rmy Huawei to rozproszony, 
skalowalny system pamięci masowej zaprojektowany 
do obsługi aplikacji krytycznych biznesowo 
i misji obciążeń HDA (High Performance Data 
Analysis, HDA). Dzięki wielu zaimplementowanym 
natywnie protokołom użytkownicy zyskują wysoką 
wydajność i niezawodność budując konwergentną 
infrastrukturę do analizy danych w chmurze.

Składowanie ogromnej ilości danych na małej 
powierzchni w centrum danych zawsze stanowiło 
wyzwanie całej branży. Aby obsłużyć ogromne ilości 
danych generowane przez aplikacje analityczne, 
Huawei zaprojektował nową generację architektury 
sprzętowej wysokiej gęstości w postaci systemu 
pamięci masowej OceanStor Pacifi c.

System został zaprojektowany, aby zapewnić 
wydajność i elastyczny dostęp wymagany do obsługi 
obciążeń związanych z intensywnym przetwarzaniem 
danych z różnymi wymaganiami dostępu, 
w tym HPC, AI/ML, analityki dużych zbiorów danych, 
wirtualizacji na dużą skalę i obsługi repozytoriów. 
Pamięć masowa Huawei znajduje zastosowanie 
w analizie sejsmicznej, naukach przyrodniczych, 
fi nansach i każdej aplikacji, która wymaga 
przechowywania ogromnych ilości danych przy 
zapewnieniu wysokiej wydajności oraz możliwości 
wykorzystania dostępu wieloprotokołowego.

Innowacyjnym projektem w kierunku zapewnienia 
wysokiej gęstości systemów pamięci masowej są 
opracowane przez Huawei dyski SSD NVMe 
o rozmiarze half-palm, które pozwoliły zmniejszyć 
przekrój wielkości dysku o 65%. Konstrukcja Huawei 
obejmuje zaawansowane materiały do rozpraszania 
ciepła, strategiczną lokalizację wentylatorów 
i nową konstrukcję strukturalną, która ma poprawić 
wydajność chłodzenia o 30%. Huawei wdrożył system 

zabezpieczenia danych (EC – Erasure Coding) 
oraz kompleksowy algorytm odpowiedzialny 
za sprawdzanie integralności danych (DIF – Data 
Integirty Field), które pomagają utrzymać wskaźnik 
wykorzystania dysku na poziomie 91,6%.

W scenariuszach analizy danych w chmurze typu 
HPC, OceanStor Pacifi c jest gotowy na prace w bardzo 
złożonych modelach I/O wymagających wysokich 
wydajności. Huawei zastosowało w OceanStor 
Pacifi c protokół DPC (Distirbuted Parallel Client), aby 
przenosić standardową semantykę POSIX oraz 
MPI-IO, poprawiając w ten sposób wydajność 
pojedynczego strumienia danych oraz zmniejszając 
opóźnienia dla pojedynczego klienta.

OceanStor Pacifi c jest rozwiązaniem szeroko 
stosowanym w różnych środowiskach, zapewniając 
klientom szeroki wachlarz zaawansowanych 
funkcjonalności w zakresie wydajności i ochrony 
danych. W macierzy zastosowano funkcjonalności 
dotyczące efektywności przechowywania danych 
SmartInterworking, SmartMulti-Tenant, SmartQuota, 
SmartTier, SmartEqualizer, SmartIndexing, 
SmartTakeover, SmartQoS, SmartAuditLog 
i SmartEncryption. Najważniejsze funkcje ochrony 
danych to zaś HyperSnap, HyperReplication, 
HyperGeoMetro, HyperGeoEC i Recycle Bin.

Kluczowe cechy: 
 natywna obsługa wielu protokołów jednocześnie 

(NFS/SMB/HDFS/S3/POSIX/MPI-IO), dzięki 
ujednoliconej warstwie metadanych oraz jednolitej 
strukturze danych,

 obsługa obciążeń hybrydowych z wykorzystaniem 
innowacyjnej architektury InfoTurbo

 bardzo wysoka gęstość upakowania dysków,
 innowacje w zakresie dysków technologii NVMe 

(standard half-palm).
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Security Operations Center ( Centrum 
Usług Bezpieczeństwa ) to wyspecjalizowana 
jednostka organizacyjna składająca się z grupy 
inżynierów, którzy w formule 24/7 czuwają 
nad bezpieczeństwem procesów w fi rmie 
oraz ze specjalistycznego oprogramowania. 
Oprogramowanie umożliwia dokładną analizę 
incydentów i zdarzeń, aby lepiej przygotować się 
na odparcie obecnych i przyszłych zagrożeń.

Security Operations Center jest kompleksową usługą 
zaprojektowaną, aby zwiększać bezpieczeństwo 
funkcjonowania przedsiębiorstw oraz umożliwić 
im szybszą, bardziej skoordynowaną reakcję w 
przypadku wystąpienia ataku. Priorytetem SOC jest 
zapewnienie najwyższej jakości ochrony danych fi rm 
oraz organizacji.

Grupa inżynierów ds. cyberbezpieczeństwa 
w czasie rzeczywistym analizuje i zapobiega 
incydentom, które potencjalnie mogłyby zagrozić 
funkcjonowaniu fi rmy. Dzięki specjalnemu 
oprogramowaniu, specjaliści są w stanie zapobiegać 
atakom bezpośrednio po wykryciu. Ponadto moduł 
analityczny umożliwia rozłożenie incydentu na 
czynniki pierwsze co znacząco ułatwia analizę 
a w dalszej perspektywie pozwala na lepsze 
przygotowanie się do przyszłych zagrożeń.  

Budowa Centrum Usług Bezpieczeństwa opiera 
się na zdefi niowaniu i wyszczególnieniu jego 
najważniejszych fundamentów – ludzi, technologii 
oraz procesów i procedur. Ludzie są najważniejszym 
zasobem każdej fi rmy. Zespół doświadczonych 
inżynierów i analityków każdego dnia dba 
o bezpieczeństwo danych, którymi się zajmują. 
Monitorują, analizują, a także reagują na wszystkie 
zagrożenia, które mogą zakłócić funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Technologia obejmuje innowacyjne 
urządzenia, które są w stanie w czasie rzeczywistym 

zidentyfi kować ataki na systemy teleinformatyczne. 
Perceptus SOC korzysta ze sprawdzonego sprzętu 
dostarczanego przez liderów branży. Procesy 
i procedury wymagane są, aby w skoordynowany 
sposób radzić sobie z problemami występującymi 
w czasie działania. Poprzez dokonywanie decyzji 
zgodnych ze wcześniej ustalonymi regułami, możliwy 
jest stały rozwój czy kontrola.

Fundamentalną zaletą usługi SOC jest możliwość 
analizy i rozłożenia zdarzeń potencjalnie 
niebezpiecznych na czynniki. Podejście to pozwala 
na lepsze przygotowanie się do przyszłych zagrożeń, 
ale także przyczynia się do poprawy zarządzania 
bezpieczeństwem w fi rmie oraz do zwiększenia 
wiedzy z zakresu budowy i działania 
złośliwego oprogramowania.

Dzięki połączeniu szeregu czynników, Centrum 
Bezpieczeństwa jest w stanie wyodrębnić 
odpowiednie algorytmy według których należy 
postępować w przypadku potencjalnego incydentu. 
Ponadto moduł analityczny umożliwia ich ciągłą 
aktualizację oraz tworzenie nowych procedur 
dostosowanych do nowych rodzajów cyberataków.

Utworzenie SOC w Perceptus stało się kolejnym 
etapem ewolucji fi rmy, pozwalającym na dalszy 
rozwój jej systemów bezpieczeństwa, zmniejszenie 
czasu reakcji pomiędzy atakiem, a jego wykryciem, 
jak również udoskonalenie umiejętności oraz wiedzy.

Kluczowe cechy: 
 możliwość analizy zagrożeń 

w czasie rzeczywistym,
 koordynacja procesów zabezpieczających 

w przypadku wykrycia incydentów,
 ciągły nadzór bezpieczeństwa przez zewnętrzny 

zespół wyspecjalizowanych inżynierów.

Perceptus Security 
Operations Center  
Informacje: perceptus.pl

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze 

MAJ 2022  |  COMPUTERWORLD  |  66



Emigo SFA to autorski, mobilny CRM stworzony od podstaw 
w Polsce, który zwiększa produktywność zespołów 
sprzedaży. Umożliwia ocenę efektywności pracy mobilnych 
sprzedawców oraz automatyzację procesów obsługi 
punktów sprzedaży detalicznej. Dzięki Emigo Smart 
Workfl ow, rozwiązaniu typu no-code, w Emigo można 
szybko zaprojektować i zautomatyzować niemal każdy 
proces biznesowy związany z obsługą klienta w terenie. 
Rozwiązanie oferowane jest w modelu SaaS z chmury 
Microsoft Azure oferując pełną integrację z aplikacjami 
Offi ce 365, Teams i Power Platform.

Emigo SFA od 22 lat wspiera personel w terenie (on-site). 
Platforma codziennie łączy się z tysiącem magazynów 
w Polsce, integrując działania producentów, dystrybutorów 
i sieci handlowych. Dzięki wbudowanemu projektantowi 
procesów typu no-code, system pozwala zaadresować 
niemal każdy proces biznesowy związany z obsługą 
punktów sprzedaży detalicznej - od kolekcjonowania danych 
ankietowych, inwentaryzacji, kontroli, aż po e-learning i testy 
sprawdzające wiedzę o nowych produktach czy programach 
lojalnościowych. Aplikacja wzbogacona jest o mechanizmy 
integracji danych od dystrybutorów i producentów FMCG 
i Pharma, umożliwiając wymianę zamówień, stanów 
magazynowych oraz danych o sprzedaży.

Projektowanie procesów biznesowych odbywa się bez 
użycia kodu. Wbudowany w Emigo SFA projektant procesów 
biznesowych zawiera zestaw intuicyjnych edytorów 
pozwalających na defi niowanie przebiegu procesu 
biznesowego, którego część realizowana jest w punktach 
sprzedaży detalicznej. Edytory pozwalają defi niować przebieg 
wizyty wraz z ich etapami, odzwierciedlając przyjęte 
standardy pracy oraz poszczególne czynności składających 
się na okołosprzedażowe procesy biznesowe. Wszystko to 
bez konieczności programowania (no-code).

Dane powstające w procesach biznesowych 
automatyzowanych za pomocą Emigo SFA są natychmiast 
dostępne za pomocą protokołu OData oraz konektora „Emigo 
Data Source” dostępnego publicznie w Microsoft Power BI 
Desktop. Podejście to umożliwia ocenę wyników, ale także 

łączenie ich z danymi z innych źródeł, np. zawierających 
koszty działań promocyjnych lub wypłaconych sklepom 
bonusów za utrzymywanie prawidłowej ekspozycji.

W 2021 roku Emigo SFA zostało wzbogacone o gotowy, 
wertykalny i w pełni cyfrowy proces oceny punktów 
sprzedaży o nazwie Perfect Store. Przedmiotem usługi jest 
udostępnienie narzędzi do obsługi procesu Perfect Store 
rozumianego jako ciągła kontrola i podnoszenie atrakcyjności 
oferty producenta w zarządzanych punktach sprzedaży 
oraz sposób na pobudzenie sprzedaży oferowanych tam 
produktów. Perfect Store to koncepcja tzw. sklepu idealnego, 
zakładająca, że poziom sprzedaży osiągany przez 
producenta w sklepie detalicznym w dużej mierze zależy od 
stopnia realizacji założonych standardów działania. 
To przede wszystkim metodologia, która zmienia charakter 
i kulturę współpracy pomiędzy fi rmami FMCG czy CPG, 
a sklepami oraz zmienia rolę i organizację pracy 
przedstawicieli terenowych w miejscu sprzedaży. Narzędzia 
Perfect Store umożliwiają sprawne zarządzanie procesami 
z poziomu aplikacji Emigo SFA, gdzie handlowcy rejestrują 
działania i oceniają punkty sprzedaży w 5 kategoriach. 
Analizy i raporty z danymi zebranymi z procesu Perfect Store 
umożliwiają menedżerom i trade marketerom monitorowanie 
przebiegu całego procesu oraz obserwację efektów 
podejmowanych działań promocyjnych przez handlowców 
w sklepie lub aptece.
 
Kluczowe cechy: 
 możliwość samodzielnego projektowanie procesów 

biznesowych i ich przebiegu w oparciu o edytory no-code,
 rozwój indywidualnych potrzeb przy użyciu low- code,
 integracja z Power BI, Teams oraz Offi ce 365,
 pierwszy w Polsce dostawca certyfi kowanego, publicznego 

konektora do Microsoft Power BI Desktop,
 zintegrowany pakiet usług tj. aktualna, zweryfi kowana 

baza kontrahentów dla rynku FMCG i Pharma, personelu 
medycznego i farmaceutów,

 aplikacja mobilna w trybie offl ine,
 automatyczna integracja z ponad 1000 magazynów 

dystrybucyjnych (ERP),
 automatyczna integracja z systemami sieci handlowych.

Sagra Emigo SFA & Smart Workfl ow 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Prymat, Hamelin, Stock-Polska, 
Wawel, Polfarmex, Coca-Cola, 3M, Johnson&Johnson, Stella-Pack, 
ETI, Josera, Dawtona,Terravita, Emergo, Kopernik,Naos, SEB Group, 
Orkla,Ferro, Trefl , Woseba, Dr Irena Eris, GP Batteries, Hasco-Lek, 
L’Oreal, Merck, Polpharma, Intersnack, VOX

Informacje: sagra.pl/emigo
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Rozwiązanie RISE with SAP, oparte na podejściu 
Business Transformation-as-a-Service, pomaga 
fi rmom stać się bardziej odpornymi, wydajnymi 
i zwinnymi organizacjami. Umożliwia łatwiejsze 
i szybsze wprowadzanie nowych modeli 
biznesowych, torując drogę w kierunku 
inteligentnych przedsiębiorstw.

RISE with SAP to kompleksowa oferta, która ułatwia 
każdej fi rmie wejście na ścieżkę rozwoju w stronę 
inteligentnego przedsiębiorstwa, niezależnie od 
punktu wyjścia i złożoności obecnych procesów. SAP 
wspomaga proces transformacji cyfrowej i bierze 
pełną odpowiedzialność za wysoką dostępność usług, 
operacje i wsparcie. Holistyczne podejście daje szansę 
na prawdziwą i ciągłą adaptację modelu biznesowego 
do zmieniającego się dynamicznie otoczenia. Oferta 
daleko wykracza poza techniczną migrację do chmury. 
SAP, wraz z ekosystemem sprawdzonych partnerów, 
poprowadzi fi rmy przez ścieżkę transformacji, poprzez 
przeprojektowanie procesów biznesowych oraz 
technologiczną migrację do chmury.

Metodyka Business Process Intelligence bazuje 
na doświadczeniu SAP w zakresie budowania 
modeli biznesowych i procesów, zdobytym 
podczas współpracy z ponad 400 000 klientów 
z 25 branż. Klienci mogą stale analizować wydajność 
realizowanych procesów biznesowych, porównywać je 
ze standardami branżowymi i łatwo dostosowywać do 
nowych wymagań i potrzeb biznesowych. Wbudowane 
w system najlepsze praktyki SAP, automatyzacja 
procesów z użyciem robotów (RPA) i zastosowanie 
mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) otwierają nowe 
możliwości inteligentnej transformacji przedsiębiorstw.

Narzędzia i usługi SAP, uzupełnione o ofertę partnerów 
SAP, pozwalają znacznie skrócić czas migracji obecnego 
rozwiązania do chmury. Oferta obejmuje automatyzację 
konwersji obecnych systemów do zestandaryzowanych 
rozwiązań pozwalających na szybsze wdrażanie 
innowacji w chmurze. Częścią oferty jest również 
wsparcie ze strony architektów technicznych, 
umożliwiające sprawną migrację do chmury.

Wybrana przez klientów infrastruktura chmurowa 
działa w centrum danych SAP lub jednego z partnerów 
chmurowych. Dzięki temu fi rmy mogą swobodnie 
korzystać z możliwości, jakie oferuje infrastruktura jako 
usługi (IaaS).

Cyfrowym sercem RISE with SAP jest S/4 HANA 
Cloud – kompleksowy system do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa (ERP) z wbudowanymi inteligentnymi 
technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja 
w biznesie, uczenie maszynowe czy zaawansowane 
analizy. Pomaga fi rmom wdrażać nowe modele 
biznesowe, sprawnie zarządzać zmianami, organizować 
zasoby wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykorzystywać 
predykcyjne możliwości sztucznej inteligencji. Czerpie 
korzyści ze ścisłej, natywnej integracji procesów, 
gruntownej wiedzy o branży i spójnego modelu danych 
in-memory. SAP S/4HANA Cloud umożliwia spójne 
zarządzanie na każdym poziomie dzięki kompletnemu 
systemowi ERP w chmurze.

RISE with SAP generuje dwa podstawowe strumienie 
wartości dla klientów. Pierwsza wartość wynika z 
doświadczenia branżowego (SAP działa od 50 lat 
i posiada rozwiązania specyfi czne dla 25 branż) 
oraz funkcjonalności oferowanych przez systemy 
SAP. Drugim strumieniem wartości jest chmurowy 
model dostarczania rozwiązania, pozwalający 
przedsiębiorstwom skoncentrować się na tym, co robią 
najlepiej – na swoim biznesie. Model chmurowy jest 
nie tylko modelem efektywnym kosztowo, ale także 
przyspiesza wdrażanie innowacji i ułatwia integrację 
przedsiębiorstwa z otoczeniem. Chmura to także 
gwarancja bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
i dostępności rozwiązania.

Kluczowe cechy: 
 doświadczenie branżowe oraz funkcjonalności 

oferowane przez systemy SAP,
 chmurowy model dostarczania rozwiązania,
 stosowanie najnowszych technologii, takich jak: 

analiza predykcyjna, uczenie maszynowe czy 
analiza języka,

 automatyzacja powtarzalnych, nużących czynności 
z zastosowaniem Robotic Process Automation (RPA),

 pełna odpowiedzialność za wysoką dostępność usług, 
operacje i wsparcie.

RISE with SAP
Informacje: sap.com 
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Cloudya CRM Connect integruje aplikację 
desktopową Cloudya z nawet 60 platformami 
CRM, programem pocztowym Outlook oraz 
książkami adresowymi Apple i Google Contacts. 
Wszystko po to, aby uprościć zarządzanie 
danymi oraz umożliwić pracownikom 
bezproblemową współpracę wewnętrzną 
i komunikację zewnętrzną.

Cloudya to stworzona przez fi rmę NFON platforma 
do sprawnej komunikacji w chmurze. Rozwiązanie 
zapewnia prostsze połączenia głosowe, łatwe 
w obsłudze wideokonferencje i bezproblemową 
integrację z systemami CRM oraz narzędziami do 
współpracy zdalnej. Dzięki Cloudya pracownicy 
zawsze pozostają w kontakcie ze sobą i z Klientami, 
co przekłada się na wydajniejszą współpracę 
bez względu na to, gdzie się znajdują i na jakich 
urządzeniach pracują. Nowa funkcja Cloudya - 
CRM Connect, upraszcza zarządzanie danymi oraz 
zapewnia bezproblemową komunikację 
dzięki integracji aplikacji desktopowej Cloudya 
z nawet 60 platformami CRM, programem Outlook 
oraz książkami adresowymi Apple i Google 
Contacts. Użytkownik może wyszukiwać kontakty 
bezpośrednio z platformy Cloudya. Pracownicy 
zyskują błyskawiczny wgląd w dane dzwoniącego, 
dzięki czemu mogą zapewniać obsługę klienta na 
najwyższym poziomie, niezależnie od miejsca, 
z którego aktualnie pracują. 

CRM Connect sprawia, że codzienna praca 
zespołów jest dużo prostsza: przy każdym 
połączeniu pracownik widzi kompletne informacje 
o kliencie z CRM i ERP, a do pracy może używać 
mniejszej liczby aplikacji. Funkcja click-to-
dial zwiększa efektywność, a prosty interfejs 
użytkownika sprawia, że praca staje się prostsza. 
Rozwiązanie jest oparte na oprogramowaniu, 
a zatem nie wymaga sprzętu telefonicznego. 

To szczególnie istotne w pracy hybrydowej. 
Platforma Cloudya jest dostępna w atrakcyjnym 
modelu rozliczeniowym i oferuje bardzo dużą 
skalowalność: liczbę licencji CRM Connect 
można zwiększać lub zmniejszać w zależności 
od aktualnych potrzeb biznesowych fi rmy. 
CRM Connect pozwala dostarczyć Klientom 
zintegrowane doświadczenie i umożliwia szybsze 
rozwiązywanie zapytań, zwiększając tym samym 
poziom ich satysfakcji.

Cloudya to rozwiązanie, które od telefonii VoIP 
ewoluowało do wszechstronnej platformy do 
sprawnej komunikacji w chmurze, pozwalającej 
łatwo wprowadzać w fi rmach ujednoliconą 
komunikację. To jedyne ogólnoeuropejskie 
rozwiązanie komunikacyjne, łączące komunikację 
głosową VoIP, wideorozmowy uruchamiane 
jednym guzikiem, wideokonferencje, integrację 
z 60 systemami CRM i integrację z narzędziami do 
współpracy zdalnej (MS Teams, Skype). Cloudya 
jest prosta w obsłudze i implementacji. Może być 
kompletnym rozwiązaniem komunikacyjnym dla 
fi rmy każdej wielkości lub punktem wyjścia do 
wprowadzania kolejnych usług z oferty NFON, 
bazujących na komunikacji głosowej w chmurze.

Kluczowe cechy: 
 integracja z 60 różnymi systemami CRM,
 rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, nie 

wymaga sprzętu telefonicznego,
 pełna kontrola przez aplikację, bez 

lokalnego serwera,
 wyszukiwanie kontaktów bezpośrednio 

z Cloudya,
 wybór numeru wprost z systemu CRM 

poprzez kliknięcie,
 integracja książki adresowej Outlook, Apple 

oraz Google Contacts.

NFON Polska - Cloudya 
CRM Connect 
Informacje: nfon.com/pl 
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Symfonia Obieg Dokumentów jest platformą 
chmurową, będącą hybrydą rozwiązań Enterprise 
Resource Planning (ERP) i Enterprise Content 
Management (ECM), wzbogaconą o zaawansowane 
funkcje pracy zespołowej. Aplikacja powstała przy 
współpracy dwóch polskich fi rm: Symfonia 
oraz eDokumenty.

Obie organizacje wykorzystały wiedzę i doświadczenie 
w tworzeniu oprogramowania kierowanego dla 
MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 
w tym z zakresu fi nansów i księgowości, aby stworzyć 
produkt, który poprzez synergię własnych aplikacji 
trafi  do szerokiego grona odbiorców. Podjęte starania 
miały na celu poszerzenie dostępności rozwiązań 
informatycznych, które pozwoliłyby klientom 
na kompleksową obsługę ich nadrzędnych 
procesów jako zapis cyfrowy, dostępny dotychczas 
jedynie w większych i zarazem droższych 
rozwiązaniach korporacyjnych.

Symfonia Obieg Dokumentów oferuje szereg 
funkcjonalności wspomagających funkcjonowanie fi rm:  
obieg dokumentów księgowych, obsługa i rejestracja 
korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 
tworzenie, edycja, przyjęcie, archiwizacja umów 
z kontrahentami, wersjonowanie dokumentów, obsługa 
procesu składania, akceptacji i rozliczania delegacji 
krajowych oraz zagranicznych i inne. Oprogramowanie 
ma wbudowane funkcje integracji z zewnętrznymi 
skrzynkami mailowymi. Zapewnia dostęp do 
kalendarza pracowników oraz pozwala na 
tworzenie, przydzielanie i rozliczanie zadań 
według metody Kanban.

System posiada aplikację Sprawy, która jest tzw. 
elektronicznym segregatorem dla grupy dokumentów, 
zadań, korespondencji z klientem. Sprawy mogą 
dotyczyć takich zagadnień jak reklamacje, zarządzanie 
kontraktem, tworzenie oferty przetargowej lub 
prowadzenie projektu marketingowego. Są doskonałym 
hubem łączącym wszystkie wątki komunikacji.

Symfonia Obieg Dokumentów została wyposażona 
w aplikację do składania i realizacji zamówień 
wewnętrznych na produkty i usługi potrzebne 

do wykonywania podstawowej działalności 
przedsiębiorstwa. Oprogramowanie oferuje narzędzia 
rozliczania czasu pracy pracowników. Ma także 
wbudowany wewnętrzny komunikator, który 
w połączeniu z pozostałymi aplikacjami, doskonale 
wspiera procesy cyfrowego miejsca pracy (digital 
workplace) w organizacji.

Symfonia Obieg Dokumentów zawiera szereg 
innych dodatków, w tym moduł płatności do obsługi 
przelewów bankowych, moduł projektów z tworzeniem 
i rozliczaniem zadań na tablicy Kanban, moduł zakupy, 
będący pierwszym krokiem procesu purchase-to-
pay oraz moduł budżety, umożliwiający planowanie 
wydatków oraz ewidencjonowanie ich wykorzystania.

Platforma Symfonia Obieg Dokumentów została 
w pełni zintegrowana z programem Symfonia Finanse 
i Księgowość. Mechanizmy integracyjne pozwalają 
m.in. przenosić wszystkie ważne dane z platformy do 
systemu fi nansowo-księgowego, np. potrzebne 
do zaksięgowania kosztów.

Zaletą rozwiązania jest jego szybkie i łatwe wdrożenie. 
Platforma ma opracowane aż 6 scenariuszy obiegu 
dokumentów w organizacji, które są konfi gurowalne 
według istniejących procedur i zasad przedsiębiorstwa. 
Efektem jest skrócenie czasu wdrożenia platformy 
w fi rmie oraz możliwość jej modyfi kacji, jeżeli 
w trakcie pracy na produkcie zmienią się potrzeby, 
bez ponoszenia wysokich opłat za przeprowadzenie 
dodatkowych prac programistycznych.

System pozwala też na indywidualną konfi gurację 
w zakresie przyjętego standardu obiegu dokumentów. 

Kluczowe cechy: 
 połączenie systemu ECM z systemem pracy grupowej 

oraz elementami ERP,
 bogata funkcjonalność, w tym dodatkowe moduły, 

np. obsługi projektów i budżetów,
 wielowątkowość poprzez interfejs okienkowy 

udostępniony w przeglądarce internetowej,
 gotowe rozwiązanie „z pudełka”, szybkie we 

wdrożeniu i łatwe w użyciu.

Symfonia Obieg Dokumentów 
Informacje: symfonia.pl
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TRIVA jest nowoczesnym systemem ERP do 
organizacji przepływu pracy i informacji dla średnich 
oraz dużych fi rm, który pomaga użytkownikom 
efektywnie pracować, zarządzać zmianami 
i konkurować na rynku. TRIVA automatyzuje 
i ujednolica analizę biznesową, fi nansową, a także 
pomaga zarządzać procesami w fi rmie.

TRIVA to system oparty na pracy grupowej z 
wewnętrznym mechanizmem workfl ow do budowania 
połączeń standaryzacji procesów biznesowych 
w fi rmie. W danym procesie łączy aktywności 
użytkowników, dane analityczne z Business Intelligence 
(BI) oraz dokumenty z Document Management 
System (DMS). Te ostatnie stanowią integralną część 
systemu. Wszystko to w ramach jednego rozwiązania, 
wspieranego przez interfejs zbudowany w oparciu 
o system Kokpitów oraz Pulpitów (Kierownika, 
Pracownika, Kontrahenta), aby zapewnić pracownikom 
dostęp do potrzebnych informacji z dowolnego 
urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową 
(laptop, tablet, smartfon).

Na tle konkurencji, system TRIVA wyróżnia 
się interfejsem z mechanizmem personalizacji 
wyglądu Kokpitu, układu list, analiz oraz czynności. 
Użytkownik może zdefi niować i przygotować 
najbardziej odpowiadające swoim potrzebom oraz 
przyzwyczajeniom środowisko codziennej pracy. TRIVA 
wyposażona została w technologię, która pozwala 
na modelowanie funkcjonalności oprogramowania 
pod potrzeby fi rmy w kontekście profi lu działalności 
oraz potrzeb poszczególnych jej pracowników. 
Oprogramowanie cechuje się wysoką otwartością 
i elastycznością. Mechanizmy integracyjne, poprzez 
otwarty mechanizm API, pozwalają połączyć TRIVA 
z dowolnymi rozwiązaniami istniejącymi na rynku.

Produkt został zaprojektowany z myślą o fi rmach 
usługowych pracujących projektowo, budżetowo 
oraz operacyjnie. Położono nacisk na dwie grupy 
użytkowników końcowych – kadrę zarządzającą 
(funkcjonalność zarządcza) oraz księgowość i kadry 
(funkcjonalność operacyjna). W pierwszym przypadku 
interfejs użytkownika jest kastomizowany, aby ten 
mógł pracować tylko z danymi oraz widokami, które są 

mu potrzebne. W drugiej grupie użytkownik pracuje 
na tabelach, hurtowniach danych oraz widokach 
dostosowanych do pracy w księgowości i kadrach. 
W tych widokach użytkownik ma dostęp do warstwy 
danych, na których prowadzi operacje fi nansowe 
i księgowe.

Każdy obszar funkcjonalny systemu ma swoje mocne 
strony. Moduł sprzedaż i zakupy umożliwia łączenie 
dokumentów we wzajemne relacje, które odwzorowują 
procesy zachodzące w fi rmie. W obszarze fi nansów 
i księgowości TRIVA zapewnia zgodność z aktualnymi 
przepisami prawa ułatwiając prowadzenie pełnej 
księgowości (obsługa Księgi Handlowej), ewidencję 
środków pieniężnych i rozliczeń rozrachunków oraz 
windykację przeterminowanych należności.

Platforma ERP udostępnia ponadto moduły 
obsługi majątku trwałego, zarządzania relacjami 
z kontrahentami (CRM) oraz zarządzania projektami. 
Ostatni pozwala na planowanie pełnej obsługi 
projektów, w tym także fi nansowanych z możliwością 
defi niowania różnego typu budżetów.

TRIVA ma rozbudowane mechanizmy automatyzujące 
obsługę kadr, płac oraz administrowanie zasobami 
ludzkimi. W obszarze HRM system usprawnia proces 
obsługi kartotek pracowników,  rozliczeń płac, 
generowania i wysyłki e-deklaracji oraz procesów 
rekrutacji. System pozwala na kompleksową obsługę 
raportów płacowych i podsumowań przepracowanych 
godzin w danym okresie. Dzięki wysokiej elastyczności 
TRIVA przygotuje zestawienie o dowolnie 
zdefi niowanych parametrach.

Kluczowe cechy: 
 mobilne, kompleksowe wsparcie użytkowników 

w postaci Kokpitów,
 wbudowany system Business Intelligence, który 

dostarcza spersonalizowane raporty, analizy, 
wskaźniki dla każdego Kokpitu użytkownika,

 moduł zarządzania projektami 
z funkcją budżetowania,

 funkcje pomocne w optymalizacji i automatyzacji 
procesów w fi rmie, w tym mechanizm konfi guracyjny 
do „rysowania” procesów zgodny ze standardem BPN.

Soneta TRIVA
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Grupa MTP – 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 

Informacje: triva.pl
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Soneta enova365
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Murapol, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL, 
ABLER, „ALDI”, Hendi Polska, Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, P.W. „LECH”, Apator 
S.A., Springos, Euforma, H+H Polska, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, „Prewenta”, PGNIG 
Gazoprojekt, Szpital Praski P.W. Przemienienia Pańskiego, Romgos Gwiazdowscy, Wuwer, Wydawnictwa 
Szkolne I Pedagogiczne, PTB Nickel, Unilink, PKO BP Finat, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
I Administracji W Lublinie, Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział W Polsce

Informacje: enova.pl

enova365 to oprogramowanie ERP przeznaczone 
do kompleksowego zarządzania fi rmami oraz 
instytucjami. System obejmuje 8 obszarów 
funkcjonalnych, w ramach których oferuje 
moduły usprawniające codzienną pracę 
przedsiębiorstw. Korzysta z niego ponad 17 500 
podmiotów, spośród których aż 88% poleca 
enova365. Wpływ na to mają przede wszystkim 
bieżące aktualizacje systemu, możliwość jego 
personalizowania oraz opieka Partnera na 
każdym etapie wdrożenia. Oprogramowanie 
dostępne jest w wersji klasycznej, webowej, jak 
i na urządzenia mobilne z dedykowaną aplikacją 
dla systemu Android oraz iOS.

Jednym z najważniejszych wyróżników 
oprogramowania jest jego elastyczność. System 
można dowolnie konfi gurować, personalizować 
i integrować z używanymi przez fi rmę aplikacjami 
biznesowymi i programami. enova365 jest 
aktualizowana do zmieniających się przepisów 
prawa, tak aby przed ich wprowadzeniem 
w życie, system był już na nie przygotowany. 
Klienci na bieżąco otrzymują od producenta nowe, 
zaktualizowane wersje oprogramowania, 
a w razie problemów pomocą służą Partnerzy 
Sonety. Rozwiązanie projektowane jest w oparciu 
o sprawdzone trendy technologiczne.
Obok tradycyjnego modelu zakupu licencji na 
własność, spółka udostępnia dostęp do systemu 
enova365 w chmurze publicznej. Korzystając 
z takiego rozwiązania Klient wynajmuje wybrane 
moduły wraz z serwerem na platformie Microsoft 
Azure. W cenie wynajmu Klient zyskuje dostęp do 

oprogramowania, natomiast wydajność systemu 
jest zapewniona przez dostawcę usługi. 
W rezultacie fi rma nie ponosi kosztów związanych 
z infrastrukturą IT, modernizacją sprzętu, 
aktualizacją licencji, obsługą techniczną oraz 
innych kosztów operacyjnych np. związanych 
ze zużyciem energii elektrycznej. Chmura 
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych 
biznesowych. Aktualizacja oprogramowania 
oraz regularne kopie zapasowe wykonywane są 
automatycznie przez dostawcę technologii.

Kluczowe cechy: 
 pierwszy polski system ERP udostępniony 

w całości w chmurze,
 wszystkie obszary biznesowe dostępne również 

w wersji przeglądarkowej (HTML5/CSS3),
 bezproblemowa i bezpieczna migracja do chmury
 dostęp do szerokiej funkcjonalności ERP również 

z poziomu aplikacji mobilnych,
 nieograniczone możliwości rozwoju systemu 

poprzez dopisywanie funkcjonalności 
dedykowanej klienta,

 szerokie możliwości integracji z zewnętrznymi 
systemami (EDI, autorskie rozwiązanie 
enova365 Integrator),

 łatwość przenoszenia danych z arkusza 
kalkulacyjnego MS Excel do enova365 
(eksport, import),

 rozbudowane platformy komunikacyjne 
dedykowane różnym grupom użytkowników: 
Pulpit kierownika, Pulpit pracownika, Pulpit 
kontrahenta dla transakcji B2B, Pulpit dla 
Biura Rachunkowego.

RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Najlepszy produkt ERP/CRM 

MAJ 2022  |  COMPUTERWORLD  |  72



RAPORT BEST IN CLOUD 2022  |  Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji (Unified Communications)

Webex by Cisco jest wiodącym rozwiązaniem do 
współpracy w chmurze. Wykorzystuje sztuczną 
inteligencję i uczenie maszynowe do usuwania barier 
geografi cznych, językowych czy technologicznych 
w komunikacji międzyludzkiej. Bezpieczeństwo 
i ochrona prywatności zostały wbudowane w Webex 
na etapie projektowania.

Webex by Cisco to zaawansowana technologicznie, 
kompleksowa i bezpieczna platforma komunikacyjna, 
używana przez największe instytucje i fi rmy świata. 
System integruje wszystkie kanały komunikacji: 
połączenia audio (w tym PSTN), wideo, czat oraz sesje 
whiteboarding w jednej aplikacji. Webex udostępnia 
głęboko zintegrowane środowisko współpracy 
(konferencje, tablice, rezerwacje pokoi, rozmowy 
telefoniczne), co stanowi istotne udogodnienie 
dla inteligentnej pracy hybrydowej i bezpiecznego 
powrotu do biura. Efektywne wykorzystanie 
zasobów miejsca pracy możliwe jest dzięki rezerwacji 
sal, wbudowanej inteligencji, czujnikom IoT i 
digital signage. Wgląd w miejsce pracy w czasie 
rzeczywistym dla użytkownika, aplikacji i analizy 
urządzeń zapewnia pojedynczy pulpit nawigacyjny 
Webex Control Hub.

Oprogramowanie wykorzystuje mechanizmy 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI/
ML) w obszarze redukcji szumów i poprawy jakości 
mowy, transkrypcji spotkań i napisów, rejestracji 
najważniejszych momentów i podjętych decyzji, czy 
stosowania ulepszonych układów ekranu wideo. 
Wszystko to podnosi doświadczenia użytkowników 
oraz upraszcza współpracę w modelu hybrydowym.
Specjalnie zaprojektowane urządzenia do 
współpracy, połączone z oprogramowaniem Webex, 
umożliwiają bezpieczną i efektywną współpracę 
niezależnie od miejsca pracy. Na rynku dostępne są 
urządzenia wideo, które bezproblemowo integrują 

się z rozwiązaniem dostarczanym przez Cisco. 
Zaawansowane przetwarzanie dźwięku i obrazu 
w aplikacji oraz urządzeniach zapewnia zaś doskonałe 
wrażenia, przy minimalnym rozpraszaniu uwagi. 

Dzięki intuicyjnej, bezprzewodowej integracji 
z dowolnym urządzeniem Cisco Video, platforma 
zapewnia możliwość płynnego, dwukierunkowego 
przenoszenia każdego z wymienionych 
kanałów komunikacji między aplikacją 
a urządzeniem fi zycznym.

Platforma zapewnia bezproblemową współpracę 
dla użytkowników w organizacji i poza nią,  a więc 
między pracownikami fi rmy, jej partnerami i klientami 
czy dostawcami - przed, w trakcie i po spotkaniach. 
Webex wykorzystuje architekturę chmury, aby 
umożliwić integrację środowisk współpracy przy 
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i 
prywatności. Zapewnia łatwy w nawigacji, intuicyjny 
interfejs użytkownika.

Kluczowe cechy: 
 integracja wszystkich kanałów komunikacji: 

połączeń audio (w tym PSTN), wideo, czatu oraz 
sesji whiteboarding w jednej aplikacji,

 pojedynczy panel do zarządzania wszystkimi 
zadaniami współpracy, w tym spotkaniami, 
połączeniami, wiadomościami, centrum 
kontaktowym i urządzeniami,

 możliwość dołączania do spotkań bez konieczności 
tworzenia konta Webex,

 bezpieczeństwo zapewnione poprzez szyfrowanie 
całej transmisji IP zgodnie ze standardami TLS 1.2, 
sRTP, AES 128 oraz 256,

 rozwiązywanie problemów i analityka 
w czasie rzeczywistym,

 szyfrowanie spotkań w trybie E2EE 
(End to End Encryption). 

Webex by Cisco
Najważniejsze wdrożenia i klienci: największe 
fi rmy z sektora fi nansowego, energetycznego 
i przemysłowego, instytucje publiczne, samorządy 
lokalne, kilka tysięcy użytkowników indywidualnych

Informacje: webex.com
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Symfonia ERP HRcloud to kompleksowe rozwiązanie 
do zarządzania procesami miękkiego HR w organizacji. 
Oprogramowanie pozwala na szybką transformację 
cyfrową działu HR oraz całego przedsiębiorstwa w 
zakresie obsługi pracowników. Wbudowane funkcje 
samoobsługi odciążają działy HR od zadań, które mogą 
być wykonywane samodzielnie przez pracowników. 
Symfonia ERP HRcloud wzbogaca ofertę i możliwości 
rekrutacyjne pracodawcy oraz przyspiesza obsługę 
spraw pracowniczych, np. eliminując konieczność 
fi zycznego składania wniosków w dziale HR.

Symfonia ERP HRcloud to dodatek chmurowy 
do systemu Symfonia ERP Kadry i Płace, który 
kompleksowo wspiera pracę działów HR. Pracownicy, 
w dowolnym momencie mają dostęp do platformy 
poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację 
mobilną, gdzie mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć 
wniosek o urlop czy zapoznać się z fi rmowymi 
dokumentami. System zbudowany jest z 7 modułów: 
podstawowego, szkoleń, komunikacji, rekrutacji, 
onboardingu, celów, oceny pracowniczej oraz informacji 
zwrotnej (feedback). Wszystkie funkcjonalności są ze 
sobą zintegrowane, tworząc kompleksowy system do 
zarządzania rozwojem pracowników.

W ostatnim czasie pracownicy doświadczyli pracy w 
trybie zdalnym i hybrydowym, a lockdown utrudnił 
komunikację w fi rmie. Odpowiedzią na te wyzwania 
była i nadal jest Symfonia ERP HRcloud – usługa, 
która poprzez komunikator, fora, tablice fi rmowe, 
wydarzenia czy też ogłoszenia zapewnia pracownikom 
możliwość niczym nieskrępowanej komunikacji. 
Wbudowana funkcjonalność dokumentów pozwala 
przygotować własną bazę wiedzy dostępną dla działów 
i pojedynczych użytkowników. Pracownik może 
tworzyć własne wnioski poprzez specjalny kreator, zaś 
moduł onboardingu pozwala na efektywne wdrożenie 
pracownika przy pracy zdalnej i stacjonarnej poprzez 
możliwość ułożenia pełnej ścieżki zadań i weryfi kacji 
statusu ich realizacji. Kolejnym ważnym modułem 
programu jest feedback, który służy do przekazywania 
opinii pracownikom od przełożonych. Dodatkowo, 
każdy pracownik ma możliwość zwrócenia się do innych 
osób w organizacji o informację zwrotną oraz może 
udzielić jej innym.

Symfonia ERP HRcloud pozwala na tworzenie szkoleń 
w formie e-learningów, bezpośrednio z aplikacji za 
pomocą gotowych slajdów interaktywnych lub poprzez 
generator e-learningów z prezentacji Microsoft 
PowerPoint. Ma wbudowane funkcje tworzenia 
własnych testów wiedzy złożonych z pytań testowych 
oraz pytań otwartych. Symfonię HRcloud można 
również wykorzystać jako platformę komunikacyjną 
wewnątrz fi rmy. Usługa zawiera czat, skrzynkę 
poczty, fi rmowe forum oraz dostęp do tworzenia grup 
projektowych. Dodatkowe narzędzia pozwalają na 
organizowanie wydarzeń, publikowanie ogłoszeń czy 
prowadzenie własnych tablic pracowników, na których 
mają możliwość publikacji postów, a inni pracownicy 
mają możliwość komentowania ich czy dodawania 
reakcji – podobnie jak ma to miejsce 
w mediach społecznościowych.

Oprogramowanie zapewnia obsługę całego 
procesu rekrutacji – od opublikowania ogłoszenia 
do zatrudnienia kandydata. CV kandydatów 
przechowywane są w jednym miejscu, a jeśli kandydat 
wyrazi zgodę, mogą być także wykorzystywane w 
innych rekrutacjach pracodawcy. Usługa ma wbudowane 
integracje z portalami Pracuj.pl i GoldenLine.

Cele i ocena pracownicza to dwa, połączone ze sobą 
moduły, wyznaczanie celów przez kierownika oraz 
celów indywidualnych. Każdy pracownik powinien mieć 
jasno wyznaczone i zakomunikowane cele, aby móc 
dobrze wykonywać swoją pracę. Dobra komunikacja 
pozwala nie tylko na rozwój pracowników, ale i na 
realizację założonych celów organizacji. Moduł Celów 
i Oceny pracowniczej jest elastyczny i pozwala na 
dostosowanie całego procesu do wymogów 
każdej organizacji.

Kluczowe cechy: 
 łatwość wdrożenia, dzięki prostemu kreator, który 

prowadzi nas krok po kroku,
 kompleksowy moduł rekrutacji ATS,
 niska cena,
 elastyczność modułów,
 kreatory wspomagające ustawienia modułów.

Symfonia ERP HRcloud 
Informacje: symfonia.pl
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Wideokonferencje Cloudya Meet & Share to 
najnowsza funkcja platformy do sprawnej 
komunikacji w chmurze Cloudya fi rmy NFON. 
Rozwiązanie umożliwia użytkownikom systemu 
Cloudya przeprowadzanie wideorozmów 
jeden na jeden z udostępnianiem ekranu oraz 
wideokonferencji dla maksymalnie 25 osób. Dzięki 
opcji Gość w wideokonferencjach mogą brać udział 
także uczestnicy nie korzystający z systemu Cloudya.

Funkcja wideokonferencji Cloudya Meet & Share 
została stworzona z myślą o pracy hybrydowej – w 
biurze, w domu lub w podróży. Dzięki niej zespoły 
mogą pracować wydajniej. Pakiet rozwiązań do 
zintegrowanej komunikacji umożliwia użytkownikom 
prowadzenie konferencji audio i wideo z udziałem 
do 25 uczestników oraz współdzielenie ekranu 
podczas wideokonferencji. Platforma oferuje kilka 
innych przydatnych funkcji, w tym „podnoszenie 
rąk”, aby zadać pytanie, czy możliwość wyciszania 
użytkowników w momencie prowadzenia 
prezentacji. Cloudya Meet & Share pozwala 
udostępniać łącza do spotkań, zaś wideokonferencje 
mogą być organizowane ad-hoc lub planowane z 
wyprzedzeniem. Połączenia telefoniczne zapewnia 
Cloudya - platforma do sprawnej komunikacji w 
chmurze. Cloudya umożliwia połączenia głosowe, 
łatwe w obsłudze wideokonferencje i bezproblemową 
integrację z systemami CRM oraz narzędziami do 
współpracy zdalnej.

Cloudya umożliwia fi rmom wykonywanie i odbieranie 
połączeń telefonicznych za pomocą dowolnego 
urządzenia: komputera stacjonarnego, laptopa, 
tabletu, telefonu komórkowego, ale w razie potrzeby 
także za pomocą telefonu stacjonarnego lub „meduzy” 
konferencyjnej. Pracownik zawsze dostępny jest pod 
swoim „stacjonarnym” numerem telefonu i powiązaną 

z nim skrzynką odbiorczą (pocztą głosową) – bez 
względu na to skąd i na jakim urządzeniu pracuje. 
Wszystko dlatego, że Cloudya dostępna jest 
w formie aplikacji na systemy Mac, Windows, iOS 
i Android oraz bezpośrednio z poziomu przeglądarki 
internetowej. System ma ponad 150 funkcji, 
takich jak IVR (Interactive Voice Response), kolejki 
połączeń, przekazywanie połączeń, wideorozmowy, 
wideokonferencje, udostępnianie ekranu, możliwość 
przełączania łączności z wi-fi  na GSM i wiele innych.

Cloudya to rozwiązanie, które od telefonii VoIP 
ewoluowało do wszechstronnej platformy do 
sprawnej komunikacji w chmurze, pozwalającej łatwo 
wprowadzać w fi rmach ujednoliconą komunikację. 
To jedyne ogólnoeuropejskie rozwiązanie 
komunikacyjne, łączące komunikację głosową VoIP, 
wideorozmowy uruchamiane jednym guzikiem, 
wideokonferencje, integrację z 60 systemami CRM 
i integrację z narzędziami do współpracy zdalnej 
(MS Teams, Skype). Cloudya jest prosta w obsłudze 
i implementacji. Może być kompletnym rozwiązaniem 
komunikacyjnym dla fi rmy każdej wielkości lub 
punktem wyjścia do wprowadzania kolejnych usług 
z oferty NFON, bazujących na komunikacji 
głosowej w chmurze.

Kluczowe cechy: 
 rozszerzenie funkcjonalności platformy 

komunikacyjnej Cloudya,
 spotkania 1:1 oraz wideokonferencje w gronie 

do 25 uczestników,
 łatwe rozpoczynanie i planowanie wideokonferencji,
 obsługa połączeń telefonicznych,
 udostępnianie ekranu,
 funkcja podnoszenia ręki oraz wyciszania 

uczestników podczas interaktywnych spotkań,
 tryb gościa dla uczestników zewnętrznych.

NFON Cloudya Meet 
& Share Conferencing 
Informacje: nfon.com/pl
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Instant Loan to zaprojektowana i stworzona przez zespół GFT usługa błyskawicznej 
pożyczki dostępnej po naciśnięciu przycisku w aplikacji banku. Konsumenci mogą składać 
wnioski pożyczkowe w dowolnym momencie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

Usługa została zaprojektowana i zrealizowana przez zespół GFT na potrzeby w pełni 
wirtualnego banku Mox z Hongkongu. Rozwiązanie stanowi odpowiedź na potrzeby 
współczesnych konsumentów, którzy oczekują od banków bezpieczeństwa, szybkości 
działania, zrozumienia oczekiwań, nieograniczonego dostępu do usług oraz ograniczenia do 
minimum wszelkich wymaganych formalności. Instant Loan zapewnia to wszystko. Usługa 
jest wysoce innowacyjna, a samo rozwiązanie jest bardzo proste w obsłudze i dostępne 
z poziomu smartfona. Rozwiązanie Instant Loan zostało pozytywnie przyjęte przez klientów 
banku Mox, a dzisiaj zespół GFT jest gotowy, aby zaimplementować je także w polskich 
instytucjach fi nansowych.

W ramach Instant Loan klienci mogą otrzymać gotówkę na konto depozytowe, dokonywać 
zakupów na raty oraz spłacić saldo karty kredytowej w innym banku. Ostatnia z usług 
stanowi swego rodzaju formę konsolidacji. Klienci przechodzący do banku mogą prosto, 
a przy tym na preferencyjnych warunkach, spłacić swoje zobowiązania na karcie w innym 
banku. W przypadku wnioskowania o gotówkę lub kupując na razy maksymalna kwota 
pożyczki zależy od dostępnego limitu kredytowego. Pożyczka zostanie zatwierdzona od 
razu, a środki pieniężne zostaną natychmiast przelane na konto. Co ważne, konsument sam 
wybiera okres spłaty – od trzech do 60 miesięcy.

Instant Loan zapewnia klientom swobodę w dysponowaniu środkami, pozwalając im 
szybko podejmować decyzje zakupowe. Podejście to wpisuje się w potrzeby współczesnego 
konsumenta, który chce dostać to, czego oczekuje, jak najszybciej, mając przy tym dostęp 
do swoich usług 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki Instant Loan może 
sfi nansować interesujący go przedmiot czy usługę bez konsultacji z pracownikiem banku 
i bez przekazywania mu dodatkowych dokumentów.

Kluczowe cechy: 
 prostota, pożyczka jest dostępna z poziomu aplikacji mobilnej bez zbędnych formalności,
 szybkość, od momentu podjęcia decyzji przez klienta do otrzymania pieniędzy na konto 

mija około jednej minuty.

GFT Instant Loan
Najważniejsze wdrożenia i klienci: 
wirtualny bank Mox z Hongkongu

Informacje: gft.com
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Cymulate BAS
Najważniejsze wdrożenia i klienci: duża instytucja fi nansowa

Informacje: qdp.com.pl

Platforma Breach and Attack Simulation 
(BAS) fi rmy Cymulate usprawnia zarządzanie 
stanem bezpieczeństwa organizacji w celu 
maksymalizacji efektywności operacyjnej oraz 
minimalizacji ryzyka cyberbezpieczeństwa 
w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia 
symulację ataków z zewnątrz organizacji oraz 
weryfi kuje całość zabezpieczeń, w tym rozwiązań 
sprzętowych, oprogramowania i poprawności ich 
konfi guracji. Przedstawicielem Cymulate w Polsce 
jest spółka QDP, świadcząca usługi wdrożenia 
i asysty technicznej.

Platforma BAS, dostarczana w formie chmurowej 
usługi SaaS, pozwala organizacjom na dokładną 
ocenę ich gotowości do ochrony przed 
zewnętrznymi atakami w czasie rzeczywistym. 
W praktyce, rozwiązanie umożliwia symulację 
zaawansowanego zagrożenia (Advanced Persistent 
Threat - APT) za pomocą szerokiego spektrum 
wektorów ataku, które kompleksowo ćwiczą obronę 
organizacji. Zamiast jednowymiarowego ćwiczenia, 
mamy tutaj do czynienia z symulowanym atakiem 
przypominającym pełnoprawną grę wojenną. 
Zaawansowane algorytmy atakują z zewnątrz sieć 
organizacji, wykorzystując do tego różne wektory 
ataku (poczta e-mail, zapora sieciowa, 
fi rewall aplikacyjny).

W oparciu o bieżące analizy strategii ataków 
wykorzystywanych przez cyberprzestępców, 
platforma BAS atakuje z zewnątrz wskazane systemy 
wewnątrz organizacji, przekazując raporty 
o wirusach, malware, ransomware, którym udało się 
pokonać zabezpieczenia testowanej fi rmy. Symulacje 
ataków platformy Cymulate odtwarzają metody 
działania prawdziwych hakerów w bezpieczny 
sposób, obejmujący całą gamę cyberzagrożeń - 
od ransomware do trojanów bankowych, ataków 
SQL Injection i wielu innych. Dzięki rozwiązaniu 
Cymulate organizacje mogą z wyprzedzeniem 
i na bieżąco oceniać swoją realną gotowość 
do skutecznej i proaktywnej ochrony przed 

współczesnymi cyberzagrożeniami, atakami typu 
„zero-day” i innymi zaawansowanymi taktykami, 
technikami i procedurami ataków (TTP).

Osoby projektujące systemy zabezpieczenia 
przedsiębiorstwa mają możliwość zobaczenia 
kolejnych działań następujących po ataku na pocztę 
elektroniczną, sieć i aplikacje internetowe. Ataki 
rzadko kończą się przy brzegu organizacji, dlatego 
bardzo ważne jest kontynuowanie analizy zdolności 
do rzeczywistej reakcji na zdarzenia z modułami 
poeksploatacyjnymi, takimi jak moduł symulujący 
zarażoną stację roboczą w organizacji, ocena 
zabezpieczeń stacji roboczych a także eksfi ltracja 
danych. Efektem końcowym jest ocena, która 
jednocześnie poprawia świadomość pracowników 
przed phishingiem, oprogramowaniem ransomware 
i innymi atakami. Dzięki łatwemu dostosowaniu 
ataków do testowania zabezpieczeń przed 
konkretnymi zagrożeniami, ocena podatności staje 
się znacznie bardziej wiarygodna i skuteczna a czas 
potrzebny na naprawę – krótszy.

Po przeprowadzeniu oceny podatności generowany 
jest wynik odzwierciedlający skalę potencjalnych 
zagrożeń dla docelowych systemów lub zasobów 
wraz z porównaniem specyfi cznym dla danej branży. 
Wynik oceny podatności Cymulate jest obliczany 
przy użyciu standardów branżowych, takich jak 
NIST Risk Management Framework, CSVSS v3.0 
Calculator, Microsoft’s DREAD oraz MITRE 
ATT&CK Framework.

Kluczowe cechy: 
 testowanie zabezpieczeń przed atakami 

typu Full-Kill-Chain,
 personalizacja ataków dostosowana do 

potrzeb organizacji,
 przyjazne metryki KPI oraz analizy i raporty 

porównawcze,
 wsparcie dla zespołów Red Team i Purple Team.
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CybeReady to autonomiczna platforma szkoleniowa 
ułatwiająca budowanie kultury bezpieczeństwa 
organizacji. Ma na celu podnoszenie świadomości 
cyberzagrożeń i ograniczenie ryzyka związanego 
z zachowaniem pracowników. Platforma CybeReady 
znacząco ogranicza grupę pracowników wysokiego 
ryzyka, zwiększając odporność organizacji na 
zagrożenia cyberbezpieczeństwa związane 
z phishingiem. Przedstawicielem CybeReady w Polsce 
jest spółka QDP, świadcząca usługi wdrożenia 
i asysty technicznej.

Platforma CybeReady służy do zautomatyzowanego 
szkolenia pracowników w zakresie phishingu oraz 
budowania kultury bezpieczeństwa w organizacji. 
Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie 
symulowanych kampanii phishingowych i przeszkolenie 
pracowników w zakresie dobrych praktyk w walce 
z cyberzagrożeniami. W tym kontekście zastosowanie 
CybeReady ma na celu podnoszenie świadomości 
zagrożeń cyberbezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka 
związanego z zachowaniem pracowników.

Z doświadczeń wynika, że platforma CybeReady 
w ciągu 12 miesięcy pozwala zmniejszyć liczebność 
grupy pracowników wysokiego ryzyka o 82% i aż 
pięciokrotne zwiększyć odporność fi rmy na phishing.

CybeReady tworzy listę kampanii phishingowych 
w oparciu o profi l i specyfi kę danej fi rmy, a następnie 
dostarcza kompletne kampanie oraz szablony 
wiadomości e-mail, które są automatycznie 
przygotowywane i wysyłane do pracowników. 
Platforma umożliwia objęcie programem szkoleniowym 
100% pracowników w organizacji – niezależnie od 
lokalizacji i języka, jakim się posługują. Wszystko 
dlatego, że rozwiązanie zapewnia wsparcie dla 38 
różnych języków. Każdy pracownik jest szkolony 
w oparciu o zróżnicowane wektory ataku, a poziom 
trudności dopasowany jest do postępów w nauce. 
Sesje szkoleniowe są automatycznie dystrybuowane 
i personalizowane, aby osiągnąć maksymalną 
skuteczność kampanii i zaangażowanie 
pracowników w szkolenie.

Środowisko CybeReady składa się z trzech 
funkcjonalnych komponentów: modułu Blast do 
przeprowadzania kampanii phishingowych, modułu 
CAB do działań edukacyjnych i podnoszących 
świadomość pracowników w zakresie zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa oraz modułu AuditReady, 
pozwalającego na tworzenie szczegółowych 
analiz dotyczących kampanii na potrzeby audytu 
oraz zapewnienia zgodności z regulacjami 
i przepisami (compliance).

Moduł Blast dostarcza gotowe szablony dostosowane 
do specyfi ki danej fi rmy, a także zgodnie z jej 
identyfi kacją wizualną. Personalizacja treści w oparciu 
o lokalizację sprawia, że pracownicy otrzymują treści 
szkoleniowe w swoim języku. Treść i poziom trudności 
symulacji phishingu dostosowany jest do potrzeb danej 
grupy szkoleniowej. Z kolei moduł CAB to interaktywny 
biuletyn poświęcony bezpieczeństwu, który łączy 
przekaz techniczny zrozumiały dla każdego, 
z krótkim quizem, aby zintensyfi kować szkolenie. 
Treści szkoleniowe są dostarczane automatycznie 
do skrzynki odbiorczej pracowników, odciążając 
zespół IT. Wskaźniki KPI pokazują zaangażowanie 
pracowników i ich postępy w nauce.

Platforma CybeReady pozwala na stałą weryfi kację 
skuteczności szkolenia pracowników oraz wpływa 
na podnoszenie ich świadomości w obszarze 
cyberbezpieczeństwa. W czasie rzeczywistym 
umożliwia monitorowanie kampanii i śledzenie 
jej efektów. Zaawansowane wskaźniki KPI oraz 
automatycznie generowane raporty i prezentacje 
informują na bieżąco o skuteczności kampanii 
i odporności pracowników na phishing.

Kluczowe cechy: 
 w pełni autonomiczna platforma szkoleniowa,
 koncentracja na zagrożeniach phishingowych,
 szczegółowe analizy generowane na potrzeby audytu 

oraz zapewnienia zgodności,
 szybkie wdrożenie,
 gotowe treści przetłumaczone na 38 języków.

Platforma CybeReady
Informacje: qdp.com.pl
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Symfonia eBiuro to platforma chmurowa do 
zarządzania biznesem, dedykowana mikro i małym 
przedsiębiorstwom oraz biurom rachunkowym. 
Pozwala na zarządzanie procesami księgowymi, 
kadrowo-płacowymi oraz magazynowymi. 
Zintegrowany z platformą elektroniczny obieg 
dokumentów wspierany jest przez zaawansowane 
mechanizmy OCR.

Kluczowe funkcjonalności eBiura obejmują 
fakturowanie, księgowość, kadry i płace oraz 
zarządzanie magazynem. Platforma powstała na bazie 
rozwiązania dostarczanego przez spółkę Cloud Planet, 
która od 2021 roku stanowi część Grupy Symfonia.

System pozwala na wygodne wprowadzanie 
dokumentów sprzedażowych i kosztowych, w tym 
także w formie skanu lub zdjęcia dzięki funkcji OCR. 
Na podstawie wprowadzonych informacji tworzone 
są bazy kontrahentów i produktów, zaś funkcja obiegu 
dokumentów pozwala na sprawne zarządzanie 
dokumentami w ramach całej organizacji. Pracę 
z systemem przyspieszają faktury cykliczne, 
wystawiane automatycznie w określonym czasie dla 
wskazanych kontrahentów. Każda faktura cykliczna 
może być wysyłana do kontrahenta bez udziału 
pracownika. Bazy produktów i kontrahentów mogą 
być uzupełniane ręcznie lub zasilane informacjami 
pochodzącymi z baz GUS i VIES. System umożliwia 
również weryfi kację statusu kontrahenta oraz rachunku 
bankowego na tzw. białej liście.

System pozwala na samodzielne prowadzenie 
księgowości w zakresie księgowania dokumentów, 
zarządzania środkami trwałymi oraz rozliczania się 
z ZUS i US. System umożliwia pobieranie ewidencji 
sprzedaży i zakupów, wystawianie dowodów 
wewnętrznych, przygotowywanie spisu z natury, 
a także prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu 
na potrzeby rozliczenia wydatków związanych z 
pojazdem. Ma wbudowane funkcje generowania 
raportów księgowych, takich jak roczny raport 
KPiR, raport dochodu w roku podatkowym czy 
JPK_KPiR. Dla ryczałtu ewidencjonowanego system 
pozwala wygenerować zaliczkę na zryczałtowany 
podatek dochodowy oraz JPK_EWP. Na podstawie 

zaksięgowanych faktur pracownik może przygotować 
i wysłać bezpośrednio z systemu niezbędne deklaracje 
podatkowe JPK_V7M lub JPK_V7K czy VAT_UE.

W systemie można na bieżąco kontrolować stany 
magazynowe towarów i generować wszystkie 
niezbędne dokumenty tj. Przyjęcie Zewnętrzne 
(PZ), Wydanie Zewnętrzne (WZ) a także Przyjęcie 
Wewnętrzne (PW) i Rozchód Wewnętrzny (RW). 
Kierownik magazynu może sprawdzać aktualne stany 
magazynowe wraz z pełną historią konkretnego 
produktu oraz sprawnie przeprowadzić inwentaryzację. 
Szczegółowe dane można pobrać i zapisać w formatach 
PDF lub XLS. Oprócz tego, w programie dostępny jest 
raport JPM_MAG.

Z kolei moduł kadrowo-płacowy pozwala dodawać 
umowy, rozliczać wynagrodzenia i delegacje, prowadzić 
ewidencję czasu pracy, a także generować wypłaty 
oraz wymagane deklaracje ZUS i US. Wprowadzając 
do systemu pracownika należy podać jego dane 
podstawowe oraz rozliczeniowe, a następnie dodać 
umowę. Na podstawie tych danych generowane 
i wypełniane będą formularz wypłaty, karty 
wynagrodzeń i listy płac. W programie dostępny 
jest komplet niezbędnych deklaracji i ewidencji do 
rozliczenia każdego pracownika. Są one wypełniane 
automatycznie na podstawie wprowadzonych danych.

Kluczowe cechy: 
 jedna, zintegrowana platforma do fakturowania, 

zarządzania magazynem, prowadzenia kadr i płac, 
prowadzenia książki przychodów i rozchodów 
oraz ryczałtu ewidencjonowanego,

 współpraca z desktopowymi aplikacjami 
fi nansowo-księgowymi różnych producentów,

 obsługiwani klienci a także pracownicy 
biur rachunkowych mają dostęp do 
konsultacji księgowych, 

 komunikacja na linii klient- księgowy 
bezpośrednio w systemie, 

 rozbudowane możliwości aplikacji OCR,
 180-dniowy, darmowy okres testowy,
 system „uczy się” rejestrów, planów kont, 

serii i kategorii, aby zautomatyzować pracę.

Symfonia eBiuro 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: mikro i małe 
przedsiębiorstwa, biura rachunkowe 

Informacje: symfonia.pl
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Wirtualny bank MOX 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: Bank Mox z Hongkongu

Informacje: gft.com

Zespół GFT Poland, w rekordowym tempie 18 
miesięcy, zbudował architekturę, oprogramowanie 
i infrastrukturę dostarczania dla pionierskiego, 
skalowalnego, opartego na chmurze banku wirtualnego 
Mox, który świadczy usługi bankowości detalicznej 
całkowicie cyfrowo za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej.

Firma GFT, we współpracy z inżynierami Mox, 
zaprojektowała wirtualny bank oparty na Vault – 
wiodącej platformie core banking stworzonej przez 
Thought Machine. Vault umożliwia klientom tworzenie 
produktów fi nansowych z pomocą kodu Pythona 
i systemu inteligentnych kontraktów. Metodyka 
ta zapewnia bankowi Mox bezpośrednią własność 
produktów oraz możliwość samodzielnego dokonywania 
zmian. W rezultacie aktualizacje produktów powstają 
i wdrażane są znacznie szybciej, niż w bankach 
korzystających z tradycyjnej technologii. Przygotowane 
przez GFT rozwiązanie zostało wdrożone 
w infrastrukturze chmurowej Amazon Web Services.
Tworzenie aplikacji rozpoczęto od bardzo dokładnej 
i szczegółowej analizy UX. Głównymi założeniami 
w projektowaniu aplikacji od strony użytkownika 
było zoptymalizowanie jego doświadczenia przez 
ograniczenie liczby koniecznych kliknięć, uproszczenie 
procesów obsługi oraz zapewnienie najkrótszego czasu 
reakcji, przy jednoczesnym zachowaniu jakości grafi cznej 
i gładkich przejść między ekranami.

Specjaliści z GFT pomogli stworzyć ekosystem, który 
pozwolił marce Mox zbudować kompletny, nowoczesny 
bank w rekordowym czasie, z użyciem najnowszych 
technologii. Mox powstał we współpracy z wiodącymi 
organizacjami, fi rmami technologii fi nansowych 
i konsultantami informatycznymi. Ich odpowiednio 
dostosowane API pomogły zmniejszyć liczbę warstw 
systemu bankowego, co korzystnie wpłynęło na 
szybkość, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami 
i niezawodność. 

W projekcie wykorzystano mechanizmy sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego, które poprawiają 
i upraszczają zgodność z przepisami o zwalczaniu 

prania brudnych pieniędzy, a jednocześnie zapewniają 
personalizację doświadczenia klienta. Katalog danych, 
prowadzony w czasie niemal rzeczywistym 
w architekturze event-driven, zapewnia zgodność 
z przepisami (continouous compliance) oraz bezpieczne 
zarządzanie danymi.

Zastosowano również różnego rodzaju technologie 
personalizacji, w tym biometryczne wdrażanie klientów, 
grywalizacja lojalności wobec marki przez analizę 
sentymentu, segmentację klientów z użyciem uczenia 
maszynowego oraz gromadzone w czasie rzeczywistym 
zestawy danych lejków produktowych. Te ostatnie 
dopasowują oferty i wiadomości do użytkowników.

Mox to pierwszy wirtualny bank w Hongkongu 
obsługujący zarówno Apple Pay, jak i Google Pay. Klient 
może otworzyć konto w mniej niż 3 minuty, używając 
selfi e i podstawowego identyfi katora, zaś uniwersalne 
karty bankowe bez numeru podwyższają poziom ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa. To ostanie podnoszą 
mocne szyfrowanie, logowanie biometryczne, funkcje 
ochrony przed oszustwami w handlu elektronicznym 
oraz możliwość zgłoszenia zgubionego portfela. Klient 
może zamrozić lub aktywować kartę jednym kliknięciem.

Funkcja Inteligentne oszczędzanie pozwala ustalić 
cele oszczędzania. Użytkownik może również śledzić 
swoje postępy w czasie rzeczywistym i korzystać 
z kalkulatora oszczędności, by zautomatyzować nawyki 
oszczędzania. Z kolei Inteligentne wydatki to funkcja, 
która umożliwia monitorowanie aktywności na koncie 
w czasie rzeczywistym z natychmiastową 
kategoryzacją wydatków.

Kluczowe cechy: 
 zautomatyzowany proces wdrażania klienta,
 mechanizmy Machine Learning do 

przeciwdziałania oszustwom,
 zaawansowane metody gamifi kacji,
 możliwość otworzenia konta bankowego w zaledwie 

3 min o każdej porze dnia i nocy,
 pierwsze na świecie wdrożenie modułu core banking 

przygotowanego przez Thought Machine (Vault).
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Acronis Cyber Cloud to platforma umożliwiająca 
usługodawcom oferowanie ochrony cybernetycznej 
w prosty, skuteczny i bezpieczny sposób. Pojedyncza 
usługa SaaS gwarantuje, że dostawca i jej klienci 
mogą korzystać z kopii zapasowych 
w chmurze hybrydowej.

Acronis Cyber Cloud to rozwiązanie dostarczane 
w modelu SaaS, które pozwala objąć ochroną dane 
klientów. Platforma udostępnia funkcje tworzenia 
kopii zapasowych w chmurze hybrydowej wraz 
z mechanizmami odzyskiwania danych w razie 
awarii. Acronis Cyber Cloud zatrzymuje nowoczesne 
zagrożenia za pomocą najnowszych technologii 
opartych na pięciu wektorach ochrony cybernetycznej: 
bezpieczeństwie, dostępności, prywatności, 
autentyczności i ochrony. Rozwiązanie działa na 
wszystkich platformach użytkowników końcowych – 
od smartfonów i tabletów po komputery 
Windows i Mac.

Acronis Cyber Cloud zapewnia ochronę przed 
ransomware z wykorzystaniem rozwiązań 
z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Ochrona przed 
ransomware realizowana jest na poziomie plików, kopii 
zapasowych oraz agentów kopii zapasowych w czasie 
rzeczywistym. Ponadto, usługa udostępnia funkcje 
synchronizacji i udostępniania plików, notaryzacji 
plików oparte na blockchain, a także usługi podpisu 
cyfrowego. Wszystkie funkcje platformy zarządzane 
są z jednej, scentralizowanej konsoli.

Usługa zapewnia ochronę danych na ponad 20 
platformach, w tym serwerach wirtualnych, fi zycznych 
i opartych na chmurze, punktach końcowych, 

urządzeniach mobilnych oraz Offi ce 365 i G Suite. 
Oferuje elastyczne opcje zapisywania danych – do 
Google Cloud Storage, Microsoft Azure, Acronis Cyber 
Cloud Storage lub własnego miejsca przechowywania. 
Użytkownik może wybrać pomiędzy między lokalną 
kopią zapasową i kopią zapasową w chmurze. 
Oprogramowanie dostarcza funkcje odzyskiwanie 
danych na innym sprzęcie, w tym po pełnej awarii 
sprzętowej, w środowisku fi zycznym, wirtualnym lub 
w chmurze oraz natychmiastowego odzyskiwania 
wirtualnej maszyny z miejsca zapisania 
kopii zapasowej.

W ramach platformy Acronis udostępnia kilka usług 
powiązanych: hostowaną, gotową do użytku platformę 
błyskawicznego odzyskiwanie danych w razie awarii 
usługę Cyber Disaster Recovery Cloud, usługę 
synchronizacji i udostępniania plików przy zachowaniu 
maksymalnego bezpieczeństwa i pełnej kontroli 
Acronis Cyber Files Cloud oraz usługi uwierzytelniania 
danych i weryfi kacji ich autentyczności w oparciu 
o technologię blockchain Acronis Cyber Notary Cloud.

Kluczowe cechy: 
 ochrona danych na ponad 20 platformach, w tym 

serwerach fi zycznych, wirtualnych i w chmurze,
 zapisywanie danych do wielu magazynów 

chmurowych, w tym Microsoft Azure i Google 
Cloud Storage,

 funkcje ochrony przed ransomware,
 konsola do odzyskiwania danych i kopii zapasowych 

oparta na sieci,
 dostępność na wszystkie platformy 

użytkowników końcowych.

Acronis Cyber 
Protect Cloud 
Najważniejsze wdrożenia i klienci: 
Grupa Strato, home.pl 

Informacje: acronis.com/pl-pl
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Budżet na chmurę
pod kontrolą

  GRZEGORZ KUBERA
Computerworld

FIRMY, KTÓRE PRZENOSZĄ DANE DO CHMURY, CZĘSTO NIE WIEDZĄ, 
ŻE PŁACĄ ZA USŁUGĘ WIĘCEJ, NIŻ POWINNY. OTO SPOSOBY, JAK 

MOŻNA LEPIEJ ZAPANOWAĆ NAD TYMI WYDATKAMI.  

Pandemia i związane z nią restrykcje znacznie przyspieszyły prace nad transformacją 
cyfrową w firmach. To przełożyło się na zwiększone zainteresowanie chmurą 
i usługami online, zwłaszcza platformami SaaS (Soft ware as a Service – 

oprogramowanie jako usługa).  Przesiadkę na chmurę napędza również rosnący trend 
związany z pracą zdalną i hybrydową. Kiedy pracujemy w rozproszonych środowiskach, 
usługi chmurowe okazują się niezastąpione, by zapewnić komfortową współpracę online 
i wymianę informacji czy opinii. 
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Z jednej strony mamy więc wyraźne korzyści, jakie chmura 
przynosi fi rmom. Z drugiej zaś strony pojawia się kwestia 
kosztów. Czy chmura faktycznie zapewnia oszczędności 
fi nansowe? A jeśli tak, czy korzystamy z rozwiązań do 
optymalizacji wydatków, aby przypadkiem nie płacić za 
coś, czego nie używamy? Wiele organizacji ciągle ma 
problem z zarządzaniem budżetem na chmurę, wydając 
więcej, niż można. Dużo więcej. 

Sytuację utrudnia jeszcze fakt, że nierzadko korzystamy 
nie z jednej, ale z kilku lub kilkunastu usług chmurowych. 
Wówczas rachunki na koniec miesiąca mogą być bardzo 
wysokie. Śledzenie i optymalizacja budżetu na chmurę 
stają się trudne – zwłaszcza 
dla większych fi rm, które mają 
różne działy, wykorzystujące 
różne usługi chmurowe. 
Obecnie chmura wydaje się 
oczywistym rozwiązaniem dla 
większości fi rm, dlatego też 
warto znaleźć sposoby 
na obniżenie kosztów. 
Na co zwracać uwagę?

Planowanie z negocjacją 
Kiedy decydujemy się na 
chmurę, musimy zmienić sam 
sposób planowania budżetów. 
Dawniej działy IT mogły 
relatywnie łatwo określić 
koszty instalacji, konserwacji 
i aktualizacji niezbędnego 
sprzętu i usług lokalnych. 
Na tej podstawie udawało się tworzyć realistyczne 
prognozy i, co za tym idzie, budżety. W przypadku chmury 
mamy do czynienia z nowym sposobem budżetowania, 
ponieważ większość usług jest zwykle oferowana w formie 
abonamentu, który dostosowujemy elastycznie. 

Usługodawcy często mają też unikalne cenniki, których 
nie można łatwo porównać nawet z bezpośrednią 
konkurencją. To sprawia, że należy podchodzić inaczej 
do każdej oferty, oceniając jej atrakcyjność (lub brak 
atrakcyjności) pod względem wydatków. Już od tego 
planowania zależy, ile wyniosą np. koszty początkowe. 
Usługi chmurowe zwykle wyceniane są w taki sposób, 
że wykupuje się licencje na użytkowników. Najtańsze 
warianty to zwykle pojedynczy użytkownik, a droższe 
pięciu, 20 czy 300 użytkowników. Są też usługi wyceniane 
tak, że dopłaca się konkretną kwotę za każdego nowego 
użytkownika lub pewną małą grupę (np. opłata co pięciu 
dodatkowych użytkowników). Tutaj oczywiście należy 
dopasować ofertę do tego, ilu pracowników liczy dział, 
który będzie używał danej usługi. 

Idąc dalej, usługi chmurowe mają limity. To może być 
limit funkcji – tańsze warianty oferują mniej funkcji. 
Innym ograniczeniem jest transfer danych, np. wszystkie 
warianty mają takie same funkcje, ale te droższe pozwalają 
na przeprowadzenie większej liczby operacji (np. analiza 
1000 rekordów zamiast 100). Są też usługi, które w dużym 
stopniu wycenia się na podstawie storage’u – im więcej 
potrzeba miejsca na dane, tym więcej trzeba płacić. 

Już na etapie planowania pojawiają się pierwsze pułapki. 
Nagle może się okazać, że zależy nam na konkretnej 
usłudze, ale wersja najtańsza ma limit storage’u na 50 GB, 
a kolejna oferuje 200 GB. Nam z kolei potrzeba 100 GB. 

Czy w tej sytuacji powinniśmy 
płacić za 200 GB? Wiele fi rm, 
widząc cennik SaaS, często nie 
bierze pod uwagę faktu, że ceny 
można negocjować. 
Pierwsza porada brzmi: 
starajmy się dopasować usługę 
do potrzeb i zapiszmy, co 
konkretnie jest nam potrzebne. 
Następnie skontaktujmy się 
z działem obsługi lub sprzedaży 
danej usługi, wyjaśniając, jakie 
mamy zapotrzebowanie, 
i poprośmy o wycenę. Wielu 
usługodawców zaproponuje 
wtedy cenę niestandardową, 
dostosowaną do 
naszych oczekiwań.

Stawiajmy na elastyczność
Jeśli nie doszacujemy zapotrzebowania organizacji na 
usługę, często doprowadzamy do przekroczenia limitów 
lub będziemy zmuszeni zwiększyć liczbę abonamentów. 
To jeden z najczęstszych błędów, który może skutkować 
przekroczeniem budżetu. Czasami jednak trudno 
przewidzieć zapotrzebowanie, zwłaszcza gdy wchodzi 
się na nowy rynek lub wprowadza nowy produkt. Trudno 
wtedy przewidzieć, z jak dużym zainteresowaniem 
klientów spotka się wprowadzany produkt. Co można 
zrobić? Przede wszystkim budżet powinien być elastyczny 
i uwzględniać fl uktuacje zarówno użytkowania, 
jak i użytkowników. 

Jednocześnie należy pamiętać, aby elastyczność nie 
kojarzyła się wyłącznie z ewentualnym zwiększaniem 
wydatków, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli niektóre osoby 
nie będą musiały już używać danej usługi (np. odejdą 
z pracy), wówczas powinniśmy mieć możliwość szybkiego 
wygaszenia danego konta lub kont, co przełoży się na 
obniżenie rachunku. 
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Nieefektywne przechowywanie 
danych może w dłuższej perspektywie 

zwiększyć koszty za chmurę. Należy 
nadzorować i sprawdzać, które pliki 

nadal warto trzymać w chmurze,
 a które można usunąć lub 

przechowywać na lokalnym serwerze, 
co przyczyni się do redukcji kosztów.
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Tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego aspektu 
dotyczącego chmur: zarządzania wykorzystywanymi 
zasobami. Kiedy zdecydujemy się na daną usługę 
chmurową, w której płaci się za wykorzystane zasoby, 
należy przeprowadzić w fi rmie szkolenia dla personelu 
dotyczące jej użytkowania. Aplikacje pozostawione bez 
nadzoru przez nieświadomych użytkowników, pracujące 
w tle, będą powodować kumulację kosztów. Aby tego 
uniknąć, personel powinien wiedzieć, jak korzystać 
z danych narzędzi i kiedy – oraz w jaki sposób 
– je wyłączyć. Z licznych badań wynika, że 
przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić od 30 do nawet 
70% kosztów, jeśli tylko będą wyłączać usługi chmurowe, 
gdy nie są używane. 

Podobne podejście warto zastosować w przypadku 
storage’u. Nieefektywne przechowywanie danych może 
w dłuższej perspektywie zwiększyć koszty za chmurę, 
ponieważ wiele kopii 
i niepotrzebnych plików będzie 
zajmować cenne miejsce. Należy 
nadzorować i co jakiś czas 
sprawdzać, które pliki nadal 
warto trzymać w chmurze, 
a które można usunąć lub 
przechowywać na lokalnym 
serwerze, co przyczyni się do 
redukcji kosztów.

Zwiększony monitoring
Narzędzia zapewniające nadzór 
i monitoring wykorzystania 
usług chmurowych to 
kolejne rozwiązanie, które 
pozwala utrzymać wydatki na 
odpowiednim poziomie. 
Często pozwolą też 
wygenerować oszczędności. 

Rozwiązania tego typu pomagają w wyborze opcji 
chmury dla różnych części fi rmy, a także zarówno 
w identyfi kowaniu i usuwaniu nieużywanych aplikacji czy 
zasobów, jak i poprawianiu sposobu działania istniejących 
usług. Dostarczają też informacji na temat historycznego 
wykorzystania chmury i tego, gdzie można znaleźć 
oszczędności. Dzięki nim łatwiej udaje się prognozować 
wydatki na kolejne miesiące, co oznacza, że koszty będą 
łatwiejsze do kontrolowania. 

W zależności od chmury, z jakiej korzystamy, narzędzia 
do monitoringu i zarządzania mogą być już oferowane 
domyślnie w ramach pakietu usług dostawcy. Tak jest np. 
w przypadku Amazon AWS czy Microsoft Azure. Są też 
narzędzia fi rm trzecich, które współpracują z popularnymi 

chmurami – często oferują dodatkowe informacje 
i sugestie, pozwalające generować oszczędności 
fi nansowe. Warto dodać, że ww. rozwiązania często 
zapewniają o wiele więcej możliwości. Pozwalają 
np. oceniać stan infrastruktury i w razie potrzeby 
podpowiedzą, że warto zwiększyć niektóre zasoby, 
bo może dojść do przestojów, czy też wizualizują sposób, 
w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z poszczególnymi 
usługami. Wskazują również wiele problemów 
i potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa. 
Polecane rozwiązania to m.in.: AppDynamics, Sematext 
Cloud, Datadog, New Relic i Dynatrace.

Konsolidowanie i Right Sizing
Jeśli chce się lepiej zapanować nad wydatkami na 
chmurę, a także zmniejszyć koszty, warto zidentyfi kować 
i skonsolidować bezczynne, nieaktywne zasoby. 
Bezczynna instancja obliczeniowa może mieć np. poziom 

wykorzystania procesora 
na poziomie 1–3%. Firma 
z kolei będzie płacić za 100% 
tej instancji, co pokazuje, jak 
niektórzy dostawcy chmurowi 
żerują na nieświadomych 
użytkownikach, ponieważ 
domyślnie przyznają 100% 
zasobów. Z tego powodu 
dział IT powinien poświęcić 
czas i dokładnie sprawdzić, 
czy poszczególne usługi są 
faktycznie wykorzystywane 
w takim stopniu, za jaki płaci 
przedsiębiorstwo. Jeśli nie, 
warto dokonać konsolidacji 
zadań obliczeniowych, by 
wykorzystywać mniej instancji. 

Tutaj istotna porada dla doświadczonych administratorów, 
którzy wcześniej pracowali przy rozwiązaniach 
on-premise. Dawniej polecaną praktyką było takie 
wykorzystywanie zasobów, aby zawsze był spory zapas na 
ewentualne wzrosty natężenia ruchu. Dodawanie zasobów 
we własnym data center często było trudne, czasochłonne 
i kosztowne. Chmura oferuje tymczasem autoskalowanie, 
równoważenie obciążeń i funkcje na żądanie, dzięki czemu 
można skalować moc obliczeniową i zasoby w dowolnym 
momencie. To sprawia, że warto wykorzystywać tylko tyle 
zasobów, ile faktycznie potrzeba – w przeciwnym razie 
będziemy niepotrzebnie płacić za zapasowe możliwości, 
które w każdym momencie udaje się aktywować.

Bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku zarządzania 
chmurą jest tzw. Right Sizing (od right size – właściwy 
rozmiar). To proces polegający na analizowaniu usług 

Optymalizacja kosztów związanych 
z chmurą to proces sprowadzający 

się głównie do identyfikacji zasobów, 
które są źle zarządzane. Należy 

negocjować ceny, by uzyskać 
pożądaną elastyczność, eliminować 

marnotrawstwo i odpowiednio 
skalować poszczególne usługi. 
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chmurowych i modyfi kowaniu ich do optymalnego 
rozmiaru. Dostawcy chmurowi niejako utrudniają wybór 
właściwego rozmiaru, ponieważ oferują mnóstwo 
kombinacji – jak zauważył Gartner w raporcie „Picking 
the Right AWS EC2 Instance”, Amazon zapewniał 1,7 
mln możliwych kombinacji usługi EC2 w czasie testów 
w grudniu 2020 r. Oprócz rozmiarów serwerów warto 
optymalizować również pamięć, bazy danych, możliwości 
obliczeniowe, przetwarzanie grafi czne, pojemność 
storage’u, przepustowość i inne parametry. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo trudne; 
są jednak narzędzia do Right Sizingu, pozwalające na 
dopasowywanie usług chmurowych do aktualnych 
potrzeb. Zazwyczaj oferują je dostawcy poszczególnych 
chmur, np. we wspomnianym AWS znajdziemy je 
w usługach Cost Management & Optimization.

Stale pod kontrolą 
Optymalizacja kosztów związanych z chmurą to proces 
sprowadzający się przede wszystkim do identyfi kacji 
zasobów, które są źle zarządzane. Należy negocjować 
ceny, by uzyskać pożądaną elastyczność, jak również 
eliminować marnotrawstwo oraz odpowiednio skalować 
poszczególne usługi. 

Największe zalety chmury, czyli de facto nieograniczona 
skalowalność i niższe koszty utrzymania infrastruktury, 
będą widoczne tylko wtedy, gdy faktycznie będzie 
się płacić tylko za zasoby, z których korzystamy. 
W przeciwnym razie okaże się, że płacimy za coś, co 
zamówiliśmy, a czego w praktyce nie wykorzystujemy lub 
wykorzystujemy zaledwie w niewielkim stopniu. Analitycy 
Gartnera informują, że zdarza się, iż fi rmy płacą nawet 
o 70% więcej za chmurę, niż mogłyby, gdyby faktycznie 
ktoś zajął się optymalizacją kosztów. 

Jeśli więc przesiadamy się na chmurę, zapamiętajmy, że są 
to rozwiązania, które faktycznie mogą przyczynić się do 
dużych oszczędności. Ale tylko wtedy, gdy skonfi gurujemy 
je w optymalny sposób, a później będziemy regularnie 
monitorować wykorzystywane zasoby. 

Największe zalety chmury będą widoczne wtedy, gdy 
faktycznie będzie się płacić tylko za wykorzystane 

zasoby. Analitycy Gartnera informują, że zdarza się, 
iż firmy płacą nawet o 70% więcej za chmurę, niż 

mogłyby, gdyby ktoś zajął się optymalizacją kosztów. 
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