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Z wielkiej chmury - wielki deszcz

WSTĘP

Liczba danych, oprogramowania i usług, które są gromadzone nie na firmowych komputerach, ale gdzieś w wirtualnej
przestrzeni, lawinowo rośnie. Pewnie dlatego słowo chmura jest w tym raporcie odmieniane przez wszystkie przypadki.
To jednak nie dziwi, bo przedsiębiorcy już rozumieją, że nie warto wydawać ciężko zarobionych pieniędzy po to, by
samodzielnie rozbudowywać struktury informatyczne.
Energię i siły firmy lepiej spożytkować na to, co jest istotą danego biznesu - choćby sprzedaż i świadczenie takich usług,
które wzbudzą uśmiech zadowolenia u klienta. Dlatego wszyscy ci, którzy czy to prowadzą handel w sieci, czy dbają o
finanse internautów albo dostarczają im informacji różnych dziedzin, sięgają coraz częściej po pomoc specjalistów. Powód
jest prosty - po co się samemu męczyć z budowaniem CMS-a, albo aplikacją obsługującą sklep internetowy, skoro można
wykorzystać doświadczenie i wiedzę innych. O tym, kto może nam w tym pomóc piszemy obszernie właśnie w tej
publikacji.
Powiedzenie o uczeniu się na błędach innych, w tym kontekście ma szczególnie mocny wydźwięk. A wspomniana na
wstępie chmura stwarza cały szereg możliwości. Bo dziś cloud computing to już nie tylko oprogramowanie jako usługa,
ale także infrastruktura i platformy jako usługi. Myślę, że ktoś już pewnie gdzieś myśli nad kolejnym, nowym zastosowaniem
obliczeniowego obłoku i za chwilę pakiet tajemniczo brzmiących dla laika nazw: SaaS, Paas, IaaS, wkrótce będzie bogatszy
o kolejny skrót.
Zapewne pokaźny udział w twórczym rozwijaniu potencjału chmury będzie miało mobile. Jak słusznie zauważają eksperci,
którzy dzielą się swoją wiedzą na dalszych stronach, trend wśród internautów do tego, by surfować po sieci przy pomocy
urządzeń przenośnych jest silny i nieodwracalny. Już zmienia rynek, a wszelkie prognozy wskazują, że jego wpływ
w nadchodzących latach będzie jeszcze większy. Z tego powodu słowo mobile pada na kartach tego raportu równie często,
co chmura.

Podziel się raportem:
Pozostaje tylko życzyć tym, którzy wiążą swą przyszłość z technologią cloud i na niej planują oprzeć swój biznes, by z coraz
większej chmury obliczeniowej spadł niemały deszcz - deszcz sukcesu i obfitości.

Bartosz Wawryszuk, redaktor Interaktywnie.com

Raport interaktywnie.com - internet software house

2

SPIS TREŚ

Mobilnie i
Bartłomiej D

CI

w chmurze

. Trend dla

wornik

Po co mi ta

....................

mita - ARTY

OCYJNY

rnetowe w

2B receptą

UŁ PROMO

CYJNY

....................

e czasy ..
rzak - ARTY
..................
KUŁ P

Anna Jaskół

ka

Dane lecą

Y

Rozmowa z

oże Interen

t Software

w chmury

Wojciechem

Tempo roz
Adriana Tron

woju CMS-ó

Flash i htm

l5 w sieci:

Wojciech R

Going resp

ka - ARTYK

Raport interaktywnie.com - internet software house

o ewolucja

UŁ PROMO

CYJNY

.......... 48

....................

....................

........ 52

....................

chce ........

....................

....................

tów na Res

........... 41

....................

cja? ........
............

a na czym

y jesteś go

....................

....................

com

a mobile. T

onsive - cz

.............. 37

....................

w e24cloud.

wnik ogląd

ryszuk

Anna Zarudz

....................

z, a użytko

Bartosz Waw

....................

zy rywaliza

Budujesz ra

........... 30

....................

symbioza c

ynkiewicz

....................

....................

w wyznacz

ina

....................

House? ....

d managerem

..... 25

....................

....................

Kmitą, clou

....................

....................

ROMOCYJN

Komu pom

....................

wki ..........

ój na chud

Piotr Majch

................ 1
9

....................

lko do rozry

Lekki rozw

........ 16

ułapki ....
..................

mura nie ty

kiewicz

....................

yzwania i p

na kryzys?

łokach. Ch

Maciej Ryn

.......... 09

....................

bilnym - w

ior - ARTYK

Firmy w ob

....................

....................

kanale mo

Platformy B
Joanna Buc

....................

....................

KUŁ PROM

Portale inte
a

st wyraźny

chmura? ..

Wojciech K

Marta Smag

aplikacji je

56

ponsive W

....................

eb Design?

............ 61

....................

........... 69

3

WIZYTÓW

KI FIRM
e24cloud.com
Dane kontaktowe
www.e24cloud.com
www.facebook.pl/e24cloud
twitter: @e24cloud

Opis działalności
e24cloud.com dostarcza infrastrukturę informatyczną w oparciu o rozwiązanie IaaS (Infrastructure
as a Service). Jej użytkownicy korzystają z serwerów wirtualnych (zwirtualizowanych środowisk
sprzętowych) bez konieczności kupowania sprzętu serwerowego ani sieciowego. Dostawca
udostępnia serwer o żądanych parametrach, a klient płaci tylko za moc obliczeniową, którą wybrał.
Dzięki godzinowemu rozliczaniu i możliwości skalowania mocy obliczeniowej chmury, jest to
elastyczna alternatywa dla własnego serwera. Dostępne są również serwery o predefiniowanej
konfiguracji: e24serwer, e24wordpress, e24crm oraz e24commerce.

Empathy – Internet Software House
Adres
ul. Orlich Gniazd 39
31-335 Kraków
Dane kontaktowe
www.empathy.pl
+48 12 263 70 10

Raport interaktywnie.com - internet software house

Opis działalności
Empathy jako pierwsza marka zaczęła używać terminu Internet Software House, który dziś
powszechnie określa firmy, specjalizujące się w tworzeniu aplikacji internetowych. Oferta firmy
obejmuje m.in. platformy B2B, systemy e-commerce, systemy CRM online, intranety oraz portale
korporacyjne.
Klienci
NOMI, Grupa Tubądzin, Kontri.pl, Royal Canin, Helkra, ES-SYSTEM, Dontpay, Cityboard Media
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WIZYTÓW

KI FIRM
CHILID Sp.j.
Adres rejestrow:
ul. Zawiszy Czarnego 4/4
44-100 Gliwice
Adres korespondencyjny:
ul. Zygmunta Starego 24a
44-100 Gliwice
Dane kontaktowe
chilid@chilid.pl
www.chilid.pl
+48 32 739 09 43

Opis działalności
Jesteśmy agencją web design. Projektujemy i wdrażamy interfejsy aplikacji web i serwisy www
zgodnie z możliwościami Responsive Web Design. Wyróżniamy sie unikalnym połączeniem
świadomości graficznej z wiedzą technologiczną oraz stałym myśleniem o użytkowniku końcowym.

Klienci
Top Secret, Drywash, Troll, Ministerstwo Gospodarki, GFK Polonia, Valkea Attention, Citybell Consulting,
Helion, Instystut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, OnePress

Da Vinci Studio Felski i Polak sp. j.
Adres
ul. Przemyska 11a/12
02-361 Warszawa
Dane kontaktowe
biuro@davinci-studio.eu
www.davinci-studio.eu
+48 22 203 59 91

Raport interaktywnie.com - internet software house

Opis działalności
Da Vinci Studio – Internet Software House
Kim jesteśmy? Specjalistami gotowymi udostępnić swoje umiejętności.
Co robimy? Rozwiązujemy Twoje problemy łącząc elastyczność z terminowością i jakością.
Jak to robimy? Najlepiej. Najlepiej przekonaj się sam.
Dlaczego my? Bo zaufali nam najwięksi na rynku.
Klienci
Intel, Microsoft, Danone, TicTac, Philips, Pantene, Ferrero, Chiesi, Jim Beam, Esotiq
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WIZYTÓW

KI FIRM
Divante
Adres
ul. Kościuszki 14
50-038 Wrocław
Dane kontaktowe
info@divante.pl
www.divante.pl
+48 71 342 2406

Opis działalności
Kompleksowo wdrażamy eCommerce. Oferujemy zarówno własną platformę (WellCommerce.pl)
jak i wdrożenia Prestashop, Magento, Gekosale oraz dedykowane rozwiązania. Case study z dużą
ilością konkretnych danych znaleźć można na www.divante.pl.
Klienci
Intersport, Praktiker, TUI Poland, Travelplanet.pl, ENERGA SA, SOLAR Company

InteliSoft Sp. z o.o.
Adres
ul. Tamka 16 lok. U5
00-349 Warszawa
Dane kontaktowe
intelisoft@intelisoft.pl
www.intelisoft.pl
+48 22 826 30 54

Raport interaktywnie.com - internet software house

Opis działalności
Kompleksowe rozwiązania w marketingu, sprzedaży i reklamie: rozwiązania klasy marketing
automation, systemy zarządzania leadami, aplikacje facebookowe, aplikacje mobilne, systemy
zarządzania i sprzedaży nośników reklamowych, narzędzia koordynacji akcji w POS, programy
lojalnościowe, konkursy SMS.
Klienci
PGNiG S.A., Polkomtel, LG, Electrolux, Poczta Polska S.A., PGE S.A., PKO BP Faktoring S.A.,
Diageo, Eden Springs, Ministerstwo Skarbu Państwa
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WIZYTÓW

KI FIRM
Softhis sp. z o.o.
Adres
ul. Mydlarska 4
30-703 Kraków
Dane kontaktowe
office@softhis.com
www.softhis.com
+48 123 50 5555

Opis działalności
Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych rozwiązań IT skupiając się na realizacji projektów
wymagających zaawansowanych technologii. Jednostki .software .mobile .interactive .lab zapewniają
profesjonalną realizację projektów zróżnicowanych technologicznie i tematycznie. Softhis należy do
IAB Polska, współpracuje z zespołem badawczym GEIST przy AGH. Jest patronem Polskiego
Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.
Klienci
BP, PKN Orlen, Business Centre Club, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, FoodCare, Wydawnictwo
Otwarte (Woblink), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Llentabhallen Group, PSO, Muzeum Narodowe
w Krakowie, Variant S.A.

Webservice
Adres
ul. Podzamcze 20/1
31-003 Kraków
Dane kontaktowe
webservice@webservice.pl
www.webservice.pl
+48 12 637 34 32

Raport interaktywnie.com - internet software house

Opis działalności
Dostarczamy rozwiązania software’owe, oparte o precyzyjnie dobrane do potrzeb Klienta technologie.
Wdrażamy aplikacje web'owe, mobilne, tworzymy portale i serwisy internetowe. Posiadamy ponad
16-letnie doświadczenie na rynku polskim i europejskim oraz kilkaset wdrożonych projektów.
Klienci
BNP Paribas, CHIP, Makro Cash & Carry, MetLife Amplico, Polimex- Mostostal, Polskapresse, Purmo,
Radson, Valvex, Volkswagen Bank Polska
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WIZYTÓW

KI FIRM

XSolve Sp. z o.o.

Raport interaktywnie.com - internet software house

Adres
ul. Zygmunta Starego 24a
44-100 Gliwice

Opis działalności
XSolve skillful software house rozwija systemy mission-critical budowane w PHP i Java oraz
technologie Open Source stosując metodologie Agile Software Development.

Dane kontaktowe
kontakt@xsolve.pl
www.xsolve.pl
+48 32 739 09 00

Klienci
Vattenfall, Tauron, Bosch, GfK Polonia, LeaseWeb
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

MOBILNIE I W CHMURZE.
TREND DLA APLIKACJI JEST WYRAŹNY

Wartość rynku IT w Polsce to około 30 miliardów złotych. Ponad 40 procent z tej kwoty przypada
na usługi i oprogramowanie. W obu tych przypadkach błyskawicznie rośnie znaczenie rozwiązań
online. Za trzy lata udział sieci w polskiej gospodarce ma przekroczyć 4 procent PKB. Wygrają ci,
którzy w tym czasie wyspecjalizują się w opracowywaniu rozwiązań mobilnych i przetwarzania
danych w chmurze. To właśnie tutaj branża spodziewa się najszybszego rozwoju.
Polski rynek IT rośnie, choć nieco wolniej niż
zakładały ubiegłoroczne prognozy. Badająca
polski rynek firma PMR jeszcze rok temu
szacowała, że dynamika tego sektora wyniesie
ponad 10 procent, zbliżając się do wartości 29
milionów złotych. Ostatecznie wynik był nieco
gorszy - wzrost o 7,6 proc. i wartość na poziomie
prawie 28 milionów.
Wartość rynku IT w Polsce
rok

wartość

dynamika

2004

16,0 mld zł

10,9 proc.

2005

18,1 mld zł

13,0 proc.

2006

20,6 mld zł

13,8 proc.

2007

24,0 mld zł

16,5 proc.

2008

26,9 mld zł

12,2 proc.

2009

24,5 mld zł

-9,2 proc.

2010

25,9 mld zł

5,8 proc.

2011

27,9 mld zł

7,6 proc.

Nieco bardziej optymistyczni w szacunkach są
autorzy raportu Computerworld TOP200, którzy
wartość polskiego rynku IT oceniają na 31,3
miliarda zł, jednak i w tych zestawieniach trend
jest bardzo podobny. Jeśli chodzi o strukturę
rynku IT, to - według Computerworld - największe
nakłady ponoszone są na sprzęt. Zdecydowanie
mniejsze kwoty przeznaczamy na usługi
i oprogramowanie.
Struktura polskiego rynku IT
sprzęt

57 proc.

17,9 mld zł

usługi

29 proc.

9,1 mld zł

oprogramowanie

14 proc.

4,3 mld zł

źródło: Computerworld TOP200

Ten rok - jeśli wierzyć prognozom - ma przynieść
kolejne wzrosty wartości rynku IT, jednak
dynamika wyraźnie słabnie. W porównaniu
z rokiem 2011 - według prognoz firmy IDC
- wzrost sięgnie 4 procent.

Prognozy dla rynku IT na rok 2012
oprogramowanie

+6 proc.

usługi

+4 proc.

sprzęt

+3 proc.

źródło: IDC

Największą dynamiką pochwalić będzie się mógł
segment oprogramowania.
Biorąc pod uwagę szybki rozwój wykorzystania
internetu w biznesie, łatwo wysnuć wniosek, że
coraz większy udział w punktach
oprogramowania i usług mają te, realizowane
w sieci. Z opublikowanego w ubiegłym roku
raportu The Boston Consulting Group,
przygotowanego na zlecenie Google Polska
wynika, że już w 2009 r. wartość tak zwanej
gospodarki internetowej w Polsce wyniosła 35,7
miliarda złotych, czyli 2,7 Produktu Krajowego
Brutto. Do 2015 r. prognozy mówią o wzrostach
na poziomie 14 proc. rocznie.

źródło: PMR

Raport interaktywnie.com - internet software house
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wartość nominalna

77 mld zł

udział w PKB

4,1 proc.

źródło: The Boston Consulting Group

Rozwiązania, pozwalające na skuteczne
prowadzenie i wspomaganie biznesu w sieci
to domena Internet Software House'ów. To firmy,
które zajmują się tworzeniem takich rozwiązań,
jak:
systemy e-commerce,
platformy B2B,
portale,
systemy wspomagające zarządzanie CRM,
systemy informacji geograficznej,
intranety,
systemy obiegu dokumentów.

Można oczywiście zatrudniać armię specjalistów
i być ekspertem w absolutnie każdej dziedzinie,
jednak rynek tak czy inaczej weryfikuje i koryguje
błędy w sposób bezlitosny - ocenia Michał Sosin,
business development manager w Da Vinci
Studio. - W ostatnich miesiącach zlecenia głównie
skupiają się na realizacji konkretnych projektów.
Firmy rzadziej decydują się na leasing
pracowników, nawet jeśli realizują duże
przedsięwzięcia. Mimo iż efektywność takiego
rozwiązania jest dużo wyższa, a proces kontroli
i określenia rentowności projektu nadal wysoki
dzięki nowym narzędziom, jakie wdrażają u siebie
Internet Software Houses. Kluczem niezmiennie
pozostają tutaj wysokie kwalifikacje pracowników
i poziom managementu.

REKLAMA

Prognoza dla gospodarki internetowej
w Polsce na rok 2015

Do ciekawych zleceń, które wpłynęły do nas w ostatnim roku, należą
systemy bankowości internetowej. Potwierdziły one nasze
przewidywania co do rozwoju rynku w tym sektorze. Przez ostatnie
lata modele biznesowe większości banków w Polsce istotnie
ewoluowały - aktualnie posiadane systemy bankowości
elektronicznej nie wspierają ich. Przewidujemy, iż w tym obszarze
banki będą musiały wkrótce dokonywać nowych inwestycji.

Które płaszczyzny działania software house'ów
cieszą się dziś największą popularnością, wśród
zleceniodawców? Odpowiedzi jest tyle, ile firm
działających w tej branży.

Co zamawiamy w ISH?
- Wszystko zależy tak naprawdę od tego jaką
politykę rozwoju przyjmuje dany Software House.

Raport interaktywnie.com - internet software house

Jarosław Walczuk
dyrektor ds. rozwoju
e-point SA
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- W ostatnim roku zauważyliśmy istotny wzrost
zapytań o systemy dedykowane, wspierające
niestandardowe, trudne modele biznesowe.
Firmy coraz częściej szukają swojej szansy
rozwoju lub umocnienia pozycji w innowacjach
zarówno technologicznych jak i biznesowych.
Konkurencyjność polskich firm jak i europejskich
w obszarze niższych kosztów efektywności pracy
dochodzi już do optimum i, mając tę świadomość,
szukają takich modeli i rozwiązań, które zapewnią

Raport interaktywnie.com - użyteczność w internecie

im chwilową przewagę - stwierdza Jarosław
Walczuk, dyrektor ds. rozwoju w spółce e-point.

REKLAMA

- Naszych klientów można podzielić na trzy
grupy. Pierwsza to firmy poszukujące
zaawansowanej, dedykowanej platformy
e-commerce, dla których obecne rozwiązanie
przestało być wystarczające, koncerny
zainteresowane wejściem
w e-commerce bądź już w nim obecne, ale na
mniejszą skalę. Druga to klienci zainteresowani
wdrożeniem platformy B2B - tłumaczy Sebastian
Błaszkiewicz, dyrektor handlowy Empathy
- Internet Software House. - Trzecia, to klienci
poszukujący oprogramowania internetowego
którego nie da się kupić w formie pudełkowej.
Takie systemy muszą być uszytę na miarę i być
w pełni zgodne z procesami biznesowymi,
wymogami technicznymi, wewnętrznymi
procedurami. Przykładowo są to systemy
faktoringowe, finansowe i różne wariacje platform
B2B: zakupowe, aukcyjne, obsługi zleceń
wewnętrznych itp. - wylicza Błaszkiewicz.

Obecnie nie da się uzyskać tej przewagi nie
wspierając jej systemami informatycznymi. Są one
kompletnymi rozwiązaniami integrującymi się
z wewnętrznymi systemami firm i wspierającymi
pracę poszczególnych działów.
Dziś, jak wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego, systemami do automatycznej,
internetowej wymiany danych na zewnątrz
przedsiębiorstwa pochwalić się może obecnie
66 proc. polskich firm, a do wewnętrznej
komunikacji używa ich 35 proc. W ciągu roku
wzrost wyniósł odpowiednio 17 i 1 punkt
procentowy.

Jeszcze nie tak dawno temu, jedno na około dwadzieścia zapytań
które otrzymywaliśmy, dotyczyło aplikacji mobilnych. Obecnie jest to
stosunek około jeden na siedem zapytań. Naturalną konsekwencją
procesu migracji technologii stacjonarnych na przenośne jest fakt, że
coraz więcej firm interesuje się rozwojem lub bierze pod uwagę
perspektywę rozwoju mobilnych rozwiązań B2C oraz B2B.

Michał Sosin

business development manager
Da Vinci Studio
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Jednym z pierwszych skojarzeń, jeśli chodzi
o ISH jest tak zwany cloud computing, czyli
przetwarzanie danych w chmurze. To rozwiązanie
o tyle wygodne, że nie trzeba do niego
oprogramowania instalowanego na komputerze.
Obsługa prowadzona jest przez przeglądarkę
internetową, niezależnie od systemu
operacyjnego. Jak wynika z analiz PMR,
rozwiązania cloud computing cieszą się coraz
większą popularnością. W ciągu roku ich
wykorzystanie w Polsce wzrosło wyraźnie.
Podobnie jak inna domena ISH, czyli
wynajmowanie oprogramowania - Software
as a Service (SaaS).
Dynamika przetwarzania danych
w chmurze w Polsce
cloud computing

+41 proc.

SaaS

+40 proc.

źródło: PMR, Rynek przetwarzania danych w chmurze
w Polsce 2012

- Wysoka dynamika była efektem początkowej
fazy rozwoju rynku, jak również istnienia
sprzyjających warunków dla rozwoju tego modelu
w Polsce - komentują rosnącą popularność
modelu SaaS analitycy PMR. - Korzystna sytuacja
będzie się na nim utrzymywała również

Raport interaktywnie.com - użyteczność w internecie

w kolejnych latach. W porównaniu do innych
krajów regionu środkowoeuropejskiego, polski
rynek przetwarzania danych w chmurze
dysponuje dużym potencjałem wzrostu. Zdaniem
największych polskich dostawców IT,
na rozwój rynku cloud computingu, oprócz
poszukiwania oszczędności przez klientów
końcowych, wpływa między innymi wzrost
popularności mobilnego internetu i aplikacji
mobilnych.

REKLAMA

Polska chmura rośnie

Mobilny boom wreszcie nastąpił
- Prawie każde zapytanie ofertowe ma wątek
mobilny, łącznie ze stwierdzeniami „zróbmy coś
mobilnego”. Ten trend jest jak najbardziej
zrozumiały, nie można nie zauważać kanału
mobilnego przy obecnym rozwoju tej technologii.
Jednakże posiadanie „jakiegoś rozwiązania
mobilnego” nie rozwiąże nam problemu
innowacyjności - przestrzega Jarosław Walczuk.
- Przewiduję jednak dość istotną zmianę
w traktowaniu mobilnych rozwiązań nie jako
wyznacznika innowacyjności, ale jako
dodatkowy, istotny kanał korzystania z aplikacji.
Takie podejście „przemodeluje” rynek dostawców
rozwiązań mobilnych: firmy robiące jedynie
natywne aplikacje „eye candy” będą miały
trudności z przestawieniem się na realizacje
bezpiecznych, wieloplatformowych, integrujących
się z wewnętrznymi systemami firmy aplikacjami

mobilnymi - prognozuje dyrektor ds. rozwoju
w e-point. W tym obszarze przewiduje
uruchomienie działów mobilnych przy
większości software house’ów lub bardzo ścisłą
współpracę pomiędzy nimi a dojrzałymi firmami
mobilnymi.
Branża zresztą dość wyraźnie wskazuje na
wzrost popularności mobilnych rozwiązań, jako
czynnika wpływającego na rozwój rozwiązań
przetwarzania danych w chmurze. Większe
znaczenie - choć tylko nieznacznie - mają
jedynie kwestie oszczędnościowe.
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Czynniki wpływające na rozwój cloud
computingu w Polsce
poszukiwanie oszczędności

31 proc.

wzrost rynku mobilnego internetu

29 proc.

potrzeba bezpieczeństwa

19 proc.

coraz większa ilość danych

10 proc.

regulacje prawne

7 proc.

przepustowość sieci

5 proc.

Platformy, przez które realizowane są transakcje mobilne
100%

80%

60%

40%

źródło: PMR, Rynek przetwarzania danych w chmurzew Polsce 2012

A jeśli chodzi o m-commerce, można mówić
o długo spodziewanym i zapowiadanym boomie.
Odsetek Polaków, którzy na co dzień korzystają ze
smartfonów przekroczył już 40 procent. O tym,
że wykorzystują swoje urządzenia do surfowania
po internecie świadczyć może fakt, że już wiosną
padła granica miliarda odsłon stron mobilnych
miesięcznie.
Polacy używający smartfonów
2007

1 proc.

2008

3 proc.

2009

5 proc.

2010

11 proc.

2011

27 proc.

2012

40 proc.

źródło: GfK Polonia, PBI
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Beneluks
iOs

Android

Francja

Niemcy

Inne

Wraz z rozwojem internetu mobilnego w Polsce,
rośnie również m-commerce, czyli wykorzystanie
urządzeń mobilnych - smartfonów i tabletów - do
kupowania produktów i usług. Firma Zanox
szacuje, że w ciągu ostatniego roku dynamika
transakcji mobilnych w Polsce sięgnęła
niewyobrażalnego poziomu 722 procent!
W odróżnieniu jednak od zachodniej Europy,
Polska jest krajem, gdzie bardzo wyraźnie widać
przewagę, jaką w m-commerce mają urządzenia
pracujące pod systemem operacyjnym Android.
Na zachodzie naszego kontynentu wyraźnie

Włochy

Polska

Skandynawia

Hiszpania

Źródło: zanox.com, IV 2012

większą popularnością cieszą się pod tym
względem urządzenia koncernu Apple. Dla
twórców aplikacji mobilnych - również tych
biznesowych i e-commerce'owych to ważny
sygnał, gdzie powinni lokować priorytety.

Specjalizacja jest nieunikniona
Już w ubiegłorocznym raporcie Interaktywnie.com
stawialiśmy tezę - na podstawie rozmów
z przedstawicielami branży - że przed software
house'ami stanie konieczność specjalizacji.
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Czy ta teza się z potwierdza?
- Tak, specjalizacja jest konieczna - przyznaje
Sebastian Błaszkiewicz z Empathy. - Dlatego
specjalizujemy się w platformach e-commerce
B2C, platformach B2B oraz aplikacjach
dedykowanych - mówi.

Rynek platform B2B wciąż napędza możliwość otrzymania
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 8.2. Jednak coraz częściej, dostrzegając zalety
korzystania z takiej platformy decydują się na jej wdrożenie także te
firmy, które dofinansowania otrzymać nie mogą, ponieważ według
kryteriów są na przykład za duże.

- Specjalizacja jest niezbędna, jeżeli firma chce
tworzyć unikalny zestaw kompetencji. Pozwala to
na zwiększenie marży na projektach, a co za tym
idzie, zainwestowanie nadwyżek w rozwój firmy
lub produktów - potwierdza Jarosław Walczuk
z e-point.

Sebastian Błaszkiewicz

Obecnie oferowanie rozwiązania informatycznego
nie ogranicza się do dostarczenia
oprogramowania. Nie mniej istotny jest proces
prac analitycznych przy projektowaniu systemu,
a do współpracy z klientem powinien być
zaangażowany zespół, który ma dużą wiedzę
praktyczną w analizowanym obszarze.
Skumulowane doświadczenie w danej branży
lub typie projektów pozwala na efektywne
zaprojektowanie i wykonanie systemu. Na bardzo
konkurencyjnym obecnie rynku, firmy robiące
wszystko, bardzo często rozpraszają swój
potencjał, ponosząc przy tym bardzo duże koszty
jednostkowe z tytułu posiadania wielu
specjalizacji. W długim okresie będzie im bardzo
trudno osiągnąć rentowność, a co za tym idzie,
rozwijać się z własnych kapitałów.

- Z punktu widzenia technologii specjalizacja
wydaje się być naturalnym procesem
dostosowania się do trendów panujących na
rynku. Tendencja nie jest jednak stała.
Oczekiwania w tym roku były bardzo podobne,
choć specjalizacja w kierunku technologii
mobilnych mogła dać przewagę niektórym ISH.
Nadchodzący rok będzie wymagający dla wielu
branż, a co za tym idzie, specjalizacja może
okazać się sposobem na wypracowanie zysków
- przewiduje Michał Sosin z Da Vinci Studio.
- Obecnie obserwujemy sytuację, która w USA
miała miejsce około rok temu. Jesteśmy
świadkami swoistego boomu na technologie
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dyrektor handlowy
Empathy - Internet Software House

mobilne, tyle, że Polsce. Większość firm stara się
iść z duchem czasu i stworzyć własne aplikacje.
Spodziewamy się, że specjalizacja w pewnym
momencie nastąpi, zostanie ona jednak
poprzedzona zachłyśnięciem się mobilami, a to
spowoduje wyrobienie świadomości
zapotrzebowania tylko na określone rozwiązania.
W konsekwencji ustabilizuje to sytuację na rynku
- Sosin snuje scenariusz rozwoju wydarzeń.
Największy potencjał wzrostu, a więc i najwięcej
pracy w przyszłości - zdaniem przedstawicieli
branży IT będą miały jednak te firmy, które
postawią na opracowywanie rozwiązań
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Wojciech Kmita

cloud manager, e24cloud.com

PO CO MI TA CHMURA?
ARTYKUŁ PROMOCYJNY

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Często słyszę to pytanie. W sumie nie ma się co dziwić. Wokół tzw. cloud computingu
narosło już wiele legend i pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Praktycznie każdy, kto choć
trochę zna się na komputerach, ma już wyrobione zdanie na temat chmury. A jakie są fakty?
Pozwól, że oszczędzę ci nudnych technicznych
opisów, czym właściwie jest chmura. Skupię się
natomiast na funkcjonalnych aspektach
trzymania serwisów w chmurze.

Mad Men
Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś bardzo
dobrą, ba, najlepszą agencją interaktywną.
Wygrywasz konkurs ofert na obsługę dużej
kampanii pewnej znanej międzynarodowej firmy.
Wraz z zespołem wpadacie na tak rewelacyjny
pomysł, że klient na spotkaniach klęka przed
wami i błaga was, abyście to właśnie wy
przeprowadzili tę kampanię. OK, nie ma
problemu. Dodatkowe PLN-y zawsze się
przydadzą, a i Kreatura na półce z nagrodami się
przyda.
Wasza kreacja to bardzo dobrze wykonany
serwis, wsparty kampanią wirusową. Sieć się po
prostu w nim zakochuje. Sherom i lajkom nie ma
końca. Wejścia na stronę rosną w tempie
geometrycznym. Klient jest zachwycony,
nieśmiało coś wspomina o premii za tak dobrą
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robotę. PEŁEN SUKCES! Wasze serwery
rozgrzewają się do czerwoności pod wpływem
ruchu, jaki teraz obsługują.

Klęska urodzaju
Radości nie ma końca. Maciej Mazur z TVN
zainteresował się waszą akcją. Materiał
o niespotykanej popularności waszego serwisu
zostaje wyemitowany w głównym wydaniu
„Faktów”. Dokładnie o 19.20. Wiesz, co się dzieje?
Widzowie programu natychmiast sięgają po
smartfony, tablety, komputery czy co tam jeszcze
mają pod ręką, co ma łączność z internetem,
i wchodzą na podaną w materiale stronę.
Z ciekawości, nudów czy chociażby po to, aby
sprawdzić, czy TVN słusznie się zachwyca, że ta
strona taka super.
Ruch na waszych serwerach w bardzo krótkim
czasie rośnie błyskawicznie. Nawet jeśli przed
kampanią planowałeś zasoby serwerowe
z zapasem (co z ekonomicznego punktu widzenia
nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo płacisz za
zasoby, których nie wykorzystujesz), to i tak aż

takiego ruchu nie mogłeś przewidzieć. Serwer
padł. Error. I teraz wszyscy ci nowo złowieni
potencjalni klienci waszego klienta oglądają
piękną planszę z informacją „Błąd 503 – przerwa
techniczna”. Cały ten piękny peak, którego
wartość można szacować w setkach tysięcy
złotych, idzie w piach. Oczarowany wami do tej
pory klient zaczyna wieszać na was psy...

Łatwiej zapobiegać niż leczyć
Co można było zrobić? Spodziewając się
inspirowanego wirusem rozgłosu w mediach
ogólnopolskich, można było wspomóc swój
serwer o dodatkowy RAM, kilka core’ów czy
zwiększyć przepustowość łącza. Ale jak to zrobić
w 20 minut? Ba, jak to zrobić w jeden – dwa dni?
Jeśli nie macie własnego zaplecza technicznego
(co jest niezwykle rzadko spotykane), a jedynie
utrzymujecie serwis w firmie zewnętrznej (tak jest
w większości przypadków), to zmiana parametrów
technicznych trochę potrwa. Będzie potrzebny
aneks do umowy, a jak już zwiększycie
konfigurację swoich serwerów, to będzie trzeba

17

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

płacić za to do końca obowiązywania umowy
(najczęściej minimum pół roku).
Receptą na podobną bolączkę może być chmura
obliczeniowa, której głównym atutem jest
skalowalność.

Jak to działa?
Dzięki panelowi administracyjnemu, jakim
dysponuje każdy z użytkowników chmury
obliczeniowej, możesz na bieżąco zarządzać
swoimi zasobami. To po prostu trzy suwaki. Jeden
od ramu, drugi od przestrzeni dyskowej, a trzeci
od systemu operacyjnego. W czasie
rzeczywistym zwiększasz zapotrzebowanie na
zasoby. Bez formalności, umów, telefonów, maili.
Sam decydujesz, ile sprzętu potrzebujesz. Na
dodatek płacisz proporcjonalnie do
wykorzystanych zasobów. Trzymając się naszego
przykładu dotyczącego rewelacyjnej kampanii
wirusowej – koszty twojego sprzętu wzrosną
tylko na czas zwiększonej liczby odwiedzin. Gdy
ruch się zmniejszy, sam zmniejszysz
zapotrzebowanie na maszyny i będziesz dzięki
temu płaci mniej. Ba, jeśli zaobserwujesz, że
w nocy ruch spada do zera, możesz nawet
wyłączyć serwis. Wtedy nie płacisz nic lub bardzo
mało.
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Nie musisz też za każdym razem logować się do
panelu użytkownika. Jeśli znasz zachowania
swoich użytkowników i potrafisz przewidzieć,
kiedy ruch na twoim serwisie wzrośnie, możesz
zaplanować i ustawić harmonogram pracy.
Więcej informacji na temat funkcjonalności
chmury znajdziesz na www.e24cloud.com
Jesteśmy też na Facebooku:
www.facebook.pl/e24cloud
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Marta Smaga

kierownik do spraw rozwoju Money.pl, publicystka Interaktywnie.com

PORTALE INTERNETOWE W KANALE
MOBILNYM - WYZWANIA I PUŁAPKI

Większość dużych wydawców portali chce być obecna w kanale mobilnym.
Tworzenie aplikacji na smartfony i tablety nie jest skomplikowane bardziej niż
budowanie serwisów www, ale wymaga zupełnie innych kompetencji, i to
w różnych obszarach. Czy warto rozwijać je we własnym dziale IT, czy może
efektywniej będzie skorzystać z usług specjalistycznej agencji?
Stworzenie aplikacji mobilnej nie jest ani
trudniejsze, ani łatwiejsze od zbudowania witryny
internetowej. Jest po prostu inne, wymaga
nowych kompetencji.
- Budowa aplikacji mobilnych wymaga innej
metodologii - są to produkty opierające się
w mniejszym stopniu o kontent, a przede
wszystkim o kontekst użycia, czyli np. potrzeby
nawigacji podczas jazdy samochodem, czy
sprawdzenie repertuaru kina znajdującego się
w okolicy - tłumaczy to krótko Andrzej Szewczyk,
dyrektor zarządzający Efigence.
Paweł Zieliński, PR & marketing manager Softhis
zwraca uwagę, że specjalistów od mobile jest
znacznie mniej niż twórców stron www. I nie
chodzi tylko o programistów, ale także o
projektantów oraz specjalistów user experience.
Z aplikacji mobilnej użytkownicy korzystają
inaczej niż z portalu, dlatego wymaga ona innego
podejścia. Nie da się tu w prosty sposób
zastosować doświadczeń internetowych. Zieliński
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podkreśla, że przyczyną nie jest stopień
trudności, tylko to, że mobile to po prostu młoda
dziedzina.

mobile, to na ogół brak nam punktu odniesienia.
Sami musimy przecierać szlaki, a w takim
wypadku trudno uniknąć błędów.

Kolejna trudność wynika stąd, że obszar mobile
zmienia się niezwykle dynamicznie. Nie
wystarczy raz wyszkolić pracowników, oni muszą
uczyć się nieustannie. I to głównie przez własne
doświadczenia oraz obserwację tego, co robią
inne podmioty.

Pracochłonne, bo wiele platform

- Nasi klienci tworząc serwisy internetowe
planowali z nami działania w perspektywie
kilkuletniej. Tworząc aplikacje mobilne należy
przygotować się na ciągłe zmiany i weryfikować
założenia na bieżąco - mówi Michał Ryszkiewicz,
prezes zarządu Kamikaze.

Do tworzenia aplikacji można podejść na dwa
sposoby. Joanna Żukowska, new business
director w OS3 Group tłumaczy, że można albo
napisać ją w „uniwersalnym” języku JavaScript
i następnie przetłumaczyć go na natywne języki
aplikacji (np. Android, iOS), albo pisać ją od razu
w natywnych językach, dla każdej platformy
z osobna.

Andrzej Szewczyk wskazuje również na czynnik
ryzyka. Projektując strony www możemy
wzorować się na najlepszych i korzystać ze
standardów wypracowanych przez branżę.
Natomiast jeśli chcemy działać w obszarze

Obecnie smartfony korzystają z kilku różnych
systemów operacyjnych. I to jest kolejna trudność,
z którą muszą zmierzyć się twórcy aplikacji
mobilnych.

Pierwszy sposób jest oczywiście prostszy i tańszy,
ale ma swoje wady: aplikacja będzie mniej
wydajna, będzie działa wolniej, a niektórych
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funkcji w ogóle nie da się stworzyć. Druga
metoda pozwala tworzyć aplikacje wyższej
jakości, bardziej funkcjonalne, działające szybciej.
Jednocześnie wymaga dużo większego nakładu
pracy i tym samym zdecydowanie zwiększa
koszty.

Tempo rozwoju rynku urządzeń mobilnych jest niesamowite
i przypomina to, co działo się w internecie przez ostatnie 20 lat na
fast-forward. Zmieniają się możliwości sprzętowe smartfonów,
rozwijają się systemy operacyjne i pojawiają zupełnie nowe
urządzenia i funkcjonalności. Równolegle powstaje i rozwija się
specjalistyczne know-how.

Jeśli chcemy dotrzeć z aplikacją do masowego
odbiorcy, a nasze zasoby są ograniczone, można
skupić się na najważniejszych platformach. Na
polskim rynku mobilnym dominują dwie.
- Smartfony w Polsce to prawie 50 proc.
sprzedawanych nowych telefonów. W tej grupie
ponad 90 proc. to urządzenia oparte o systemy
iOS i Android. Zatem można powiedzieć, że
oprogramowanie iOS i Android będzie
systematycznie wypierać pozostałych
konkurentów - ocenia Paweł Zieliński.
Warto jednak pamiętać także o innych
platformach. Korzystna może być strategia
wchodzenia w nisze. - Wybór systemów, pod
które przygotowana ma być aplikacja nie musi
wynikać wyłącznie z jego popularności. Czasem
warto wziąć pod uwagę możliwość budowy
przewag konkurencyjnych w mniej popularnych
środowiskach - mówi Andrzej Szewczyk.
A Michał Ryszkiewicz podaje od razu przykład.
- Jeśli nasz target jest bardziej niszowy i mamy
wiedzę o większym udziale danego systemu
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Michał Ryszkiewicz
prezes zarządu
Kamikaze

XXI wiek wymaga od pracownika ciągłego doskonalenia swoich
kompetencji, jednak chęci nie wystarczą, samouczki również. Lepiej
oddać projekt w ręce doświadczonego zespołu, który zdążył połamać
sobie klawiatury na innych podobnych projektach, i którego
doświadczeniu zaufamy. Takiemu, który poprowadzi nas za rękę
i spokojnie wytłumaczy skomplikowane zależności.

Joanna Żukowska
new business director
OS3 Group SA
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wśród naszych potencjalnych użytkowników to
trzeba o nich ciepło pomyśleć. Przykładem może
być ciekawa aplikacja dla biznesu na Blackberry
- mówi.
Ryszkiewicz radzi też nie pomijać w strategii
mobilnej systemu Windows Phone. - Bardzo
pozytywnie oceniam wysiłki Microsoftu i ich
najnowsze dziecko. Moim zdaniem warto
przyglądać się udziałom Windows Phone
w rynku i nie zapominać o platformie Microsoft
w projektach planowanych na 2013 rok - dodaje
prezes Kamikaze.
Eksperci podkreślają też, by nie zapominać
o użytkownikach, którzy korzystają z internetu
przez zwykły telefon, bo jest to bardzo duża grupa.
Oni - inaczej niż użytkownicy smartfonów - nie są
przyzwyczajeni do instalowania zewnętrznego
oprogramowania, korzystają natomiast ze stron
www. Plan działań w mobile powinien więc
przewidywać stworzenie funkcjonalnej, lekkiej
wersji serwisu internetowego.

Własny zespół czy agencja
zewnętrzna?
Firmy z różnych branż, które wykorzystują sieć do
promocji, a teraz otwierają się również na mobile,
z pewnością korzystają w tej sferze z pomocy
specjalistycznych agencji. Pytanie, co powinni
zrobić wydawcy portali internetowych, którzy
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Kluczowe jest strategiczne podejście do projektowania - w tym świat
usług mobilnych niewiele różni się od www. Aplikacja to nie tylko
kawałek solidnego oprogramowania, ale przede wszystkim budowa
właściwego user experience, które zadecyduje o ewentualnym
sukcesie.

Andrzej Szewczyk

Warto szukać partnera, który w ramach projektu zadba o każde
ogniwo łańcucha wartości - począwszy od projektowania
właściwych doświadczeń użytkowników korzystających z aplikacji,
aż do właściwego przygotowania oprogramowania i wdrożenia
technologicznego.

dyrektor zarządzający
Efigence

mają własne działy IT i duże doświadczenie
w tworzeniu usług www. Dla nich mobile to
przeważnie nowa dziedzina. Lepiej jest rozwijać
własne kompetencje czy korzystać z pomocy
specjalistycznych firm?
Zdaniem Michała Ryszkiewicza dobre usługi
mobilne mogą tworzyć jedynie bardzo
wyspecjalizowane zespoły. - Tempo rozwoju
rynku urządzeń mobilnych stwarza duże szanse,
ale stanowi również gigantyczne wyzwanie dla
twórców aplikacji. Jestem przekonany, że na tym
etapie rozwoju, jedynie wyspecjalizowane zespoły
są w stanie podążać za zmianami i w pełni
wykorzystywać możliwości. Taki zespół można
oczywiście budować na własnym pokładzie, ale
moim zdaniem efektywniej jest wykorzystać

wiedzę i doświadczenie agencji, która działa na
pierwszej linii frontu i na co dzień pracuje nad
wieloma różnymi projektami - przekonuje ekspert.
Wiele zależy od strategii wydawcy. Jeśli chce
zaistnieć w świecie mobilnym, ale nie planuje
w nim szerokiej ekspansji, tworzenie aplikacji na
własną rękę będzie nieefektywne. - Wykreowanie
niezbędnych kompetencji na potrzeby
pojedynczego projektu jest najczęściej
nieopłacalne - twierdzi Andrzej Szewczyk.
Co z wydawcami, którzy chcą aktywnie rozwijać
usługi mobilne? W tym wypadku Paweł Zieliński
radzi budować własny dział mobile, bo to daje
elastyczność i możliwość szybkiego działania.
Nasz rozmówca nie poleca jednak rzucać się na
głęboką wodę.
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- Na początku najlepiej skorzystać z usług
zewnętrznych specjalistów. Skraca to czas
oczekiwania na efekt, a przede wszystkim
pozwala na skorzystanie z wiedzy, której na
starcie przygody z mobile sami nie mamy. Dzięki
temu możemy uniknąć wielu pułapek
wynikających z braku doświadczenia
- przekonuje.

W wypadku aplikacji mobilnych istotnym czynnikiem jest fakt
istnienia kilku niezależnych od siebie platform-systemów
operacyjnych. Dlatego jeśli chcemy za pomocą strony albo aplikacji
dotrzeć do podobnego zakresu odbiorców, w wypadku aplikacji
mobilnych konieczne może się okazać stworzenie bardziej
multidyscyplinarnego zespołu. Kwestia technologii tworzenia nie
wyczerpuje też wszystkich różnic, aplikacje mobilne stawiają przed
projektantami layoutu oraz ux zupełnie nowe wymagania i nie
zawsze doświadczenia w projektowaniu www można wykorzystać
w aplikacjach mobilnych.

Jak wybrać agencję?
Jeśli decydujemy się skorzystać z pomocy
specjalistycznej agencji, znajdźmy taką, która
poprowadzi nasz projekt kompleksowo.
- Wykonawca stricte technologiczny jest dobrym
partnerem tylko dla bardzo świadomych klientów,
którzy mają pewne doświadczenie w realizacji
podobnych projektów. Mniej doświadczonym
klientom sugeruję poszukanie agencji, która
przeprowadzi ten proces od początku, zrobi
wspólnie z klientem analizę przedwdrożeniową
i zarekomenduje najlepsze rozwiązania - mówi
Michał Ryszkiewicz.

do już znanej agencji interaktywnej, która tworzyła
serwis internetowy. I wówczas mogą się pojawić
problemy, gdyż brak wyspecjalizowanej,
samowystarczalnej jednostki mobile, mającej
know-how i doświadczenie może wykluczać
stworzenie atrakcyjnej i stabilnej aplikacji
- tłumaczy Paweł Zieliński.

Pamiętajmy, że znana nam i wielokrotnie
sprawdzona agencja interaktywna niekoniecznie
musi być dobrym wyborem, choć początkowo
może on wydawać się naturalny. - Zdarza się, że
kontakt z zapytaniem o wykonanie aplikacji
mobilnej jest kierowany przez działy marketingu

Agencji specjalizujących się w usługach
mobilnych jest wiele. Jak wybrać tę właściwą?
Przedstawiciel Softhis zaleca przyjrzeć się jej
dotychczasowym realizacjom, a także
wysondować, czy na pewno ma kompetencje
we wszystkich istotnych obszarach: strategii,
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Paweł Zieliński
PR & marketing manager
Softhis

projektowaniu graficznym, user experience,
programowaniu.
Z kolei Joanna Żukowska zwraca uwagę, że
mobile to dziedzina młoda i dynamiczna, więc nie
ma sensu pytać agencji o to, ile ma lat
doświadczenia. Bardziej istotne jest to, czy jej
specjaliści są na bieżąco z aktualnymi wersjami
systemów operacyjnych, bo te zmieniają się co
kilka miesięcy. Trzeba przede wszystkim
przetestować na własnym smartfonie aplikacje
mobilne stworzone przez daną agencję. I w ten
sposób ocenić, czy jakość produktu nam
odpowiada.
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W trudnym okresie spowolnienia gospodarczego firmy intensywnie poszukują oszczędności.
Ograniczania produkcji albo cięcie etatów to rozwiązania wyłącznie przejściowe. W dłuższej
perspektywie doskonałym narzędziem optymalizacji kosztów dla biznesu mogą stać się
platformy B2B. To jedna ze specjalizacji Empathy – Internet Software House.
O potencjale tego rozwiązania mówią same
statystyki. Według raportu „Polska Internetowa”
BCG 2011, wartość wymiany handlowej za
pośrednictwem platform Business to Business to
kwota rzędu nawet 120 mld złotych rocznie.
A przypomnijmy, że transakcje B2B stanowią na
razie jedynie 5 proc. spośród wszystkich, które
zachodzą w naszym kraju pomiędzy partnerami
biznesowymi. Najwyższy czas się im dokładnie
przyjrzeć.

B2B w praktyce
Aplikacje Business to Business to systemy
informatyczne, które przenoszą handel do sieci,
a dokładniej mówiąc – do dostępnej jedynie dla
partnerów aplikacji internetowej. Jej podstawową
funkcją jest dwustronna wymiana informacji.
Platforma B2B pozwala też uprościć firmom
kontakty handlowe przez integrację ich systemów.
W praktyce najczęściej system ten łączy
producentów, dystrybutorów, hurtowników
i pośredników handlowych, dając stronom
bieżący dostęp do oferty i aktualny obraz stanów
magazynowych.
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Do najbardziej popularnych rozwiązań B2B
należą platformy sprzedażowe
i aukcyjno-przetargowe. Pierwszy z modeli to
w dużym skrócie sklep internetowy dla firm,
w którym zakupy robią np. dystrybutorzy luby
hurtownie współpracujący z danym
producentem. To świetny wybór dla
przedsiębiorstw z rozdrobnioną strukturą
organizacyjną, licznymi oddziałami i/lub wieloma
kontrahentami. Platforma aukcyjno-przetargowa
to z kolei miejsce, w którym w czasie aukcji
spotykają się dostawcy. Aplikacja umożliwia
zawierania transakcji handlowych w najlepszej
cenie. To jedynie początek korzyści, jakie niosą
za sobą wdrożenia B2B. Widoków na
oszczędzanie dzięki tym systemom jest znacznie
więcej.

Platforma dobrodziejstw
Aplikacja B2B w firmie to przede wszystkim lepiej
i sprawniej zarządzana gospodarka magazynowa.
Korzystanie z takiego systemu gwarantuje
bowiem pełny dostęp do informacji na temat
aktualnej liczby artykułów na stanie i to

24 godziny na dobę. Taka automatyzacja
i standaryzacja w przepływie informacji daje
firmie szansę na właściwe gospodarowanie jej
zasobami, co zmniejsza m.in. ryzyko zalegania
towaru. Poza tym z łańcucha dostaw
dystrybutorów mogą być szybko wyeliminowani
ci, z którymi współpraca przestała być dla
przedsiębiorstwa opłacalna.
Co ważne, dzięki informatyzacji mechanizmów
współpracy, partnerzy biznesowi mają wgląd do
pełnej historii swoich faktur, zamówień, rozliczeń,
dokumentów magazynowych czy limitów kredytu
kupieckiego. Jeśli do tego zintegrujemy platformę
z systemem CRM, dostaniemy z aplikacji pełny
zestaw informacji o poszczególnych klientach, ich
historii zakupów, rabatach oraz warunkach
płatności. To z kolei pozwala na segmentację firm
np. w oparciu o wielkość zamówień
i przygotowywanie dla nich personalizowanych
ofert i promocji.
Jest jeszcze jedna wartość dodana takiej sytuacji.
Archiwizowanie danych i dokumentów online
ogranicza w dużym stopniu prawdopodobieństwo
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pomyłek w składaniu zamówień, a co za tym
idzie kosztów obsługi tych błędów. Dodatkowo
platformy B2B pomagają firmie w zachowaniu
płynności finansowej, wysyłając powiadomienia
o niezapłaconych dokumentach, czy blokując
konta klientom, którzy przekraczają limit
zobowiązań. – Wszystkie wymienione
funkcjonalności sprawiają, że odpowiednio
zaprojektowane oraz wdrożone platformy
faktycznie są w stanie bardzo widocznie
poprawić funkcjonowanie firmy. Jeden
z naszych klientów po wdrożeniu platformy
B2B w ponad 70 proc. przeniósł proces
przyjmowania zamówień w sferze online.
Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak duże daje
to oszczędności po stronie zasobów w firmie
– podsumowuje Sebastian Błaszkiewicz,
dyrektor handlowy Empathy-Internet
Software House.

Z perspektywy klienta
Na aplikacji zyskują też klienci firmy. Platformy
B2B nie tylko umożliwiają im prowadzenie
transakcji na odległość, ale i w dużym stopniu
upraszczają oraz skracają proces składania
zamówień, obsługi klienta oraz reklamacji. Dzięki
nim, mają dostęp do stanów magazynowych
online, a także możliwość zakupów 24 godziny
na dobę. Klienci mogą również w każdym
momencie sprawdzić status realizacji swoich
zamówień. Ponadto, dzięki opcji ustalania limitów
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finansowych, są w stanie kontrolować wydatki
i planować zakupy w oparciu o ustalony budżet.

Platforma z dotacji
Zanim jednak platforma pomoże zoptymalizować
wydatki firmy, konieczna jest inwestycja. Ile to
kosztuje? Ze względu na złożoność aplikacji, jej
projekt oraz wdrożenie jest kosztowne i sięga od
sześćdziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Dobra
wiadomość jest taka, że przedsiębiorcy mogą
starać się o wsparcie unijne przy tego typu
projektach. Ostatni w tym roku nabór do konkursu
w ramach Działania 8.2 PO IG, które docelowo
wspiera właśnie wdrożenia IT typu B2B
w firmach, ruszył 15 października i kończy się
9 listopada. To szansa na dofinansowanie
projektu w wysokości od 50 proc. do nawet
70 proc. całej wartości. O pieniądze z Brukseli
mogą się starać jedynie przedsiębiorcy z sektora
MSP, zatem firmy, które nie zatrudniają więcej niż
250 osób na pełnych etatach, osiągając roczny
obrót nie przekraczający 50 mln euro, bądź
całkowity bilans roczny nie przekraczający
43 mln euro. Poza dotacjami przedsiębiorcy
mogą skorzystać z leasingu oprogramowania
czy kredytu technologicznego.

dzięki którym o wdrożenie platformy B2B warto
zapytać w firmach specjalistycznych. Już od
etapu projektowania Internet Software House
powinien służyć wiedzą i pomocą, a dalsze etapy
wdrożenia, czyli analiza przedwdrożeniowa,
realizacja, szczegółowe testy to ścieżka, która
gwarantuję sukces. Istotą oszczędności
i optymalizacji przy wdrożeniach B2B są również
zaawansowane integracje, których
zaprojektowanie i wykonanie warto zlecić
i potraktować jako projekt technologiczny.
Szczegóły na www.empathy.pl
Joanna Bucior
PR Specialist Empathy-Internet Software House
Z Empathy związana od ponad roku. W firmie
odpowiada za relacje z mediami i opiekę
redaktorską nad Magazynem Imagine. Jej teksty
ukazują się w takich mediach jak Marketing
w Praktyce czy ecommerce.edu.pl. Absolwentka
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na
Uniwersytecie Jagiellońskim.

B2B w Internet Software House
Metodyka pracy i doświadczenie Empathy
– Internet Software House to wybrane elementy,
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Korzyści płynące z platform B2B to m.in.
nowy, szybszy kanał komunikacji z partnerami biznesowymi,
automatyzacja i standaryzacja wymiany handlowej,
sprawniejsze zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi,
możliwość segmentacji klientów,
dostęp do stanów magazynowych i możliwość składania
zamówień
24/h z dowolnego miejsca,
skrócenie czasu obsługi zamówienia,
racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich.
Dlaczego warto realizować platformy B2B w internet
software house?
wdrożenie poprzedzają analizy przedwdrożeniowe, w tym
zarówno analizy procesów biznesowych, funkcjonalne,
technologiczne oraz audyty użyteczności,
możliwość integracji z systemami wewnętrznymi (np. ERP) oraz
zewnętrznymi (np. dostawców),
indywidualne podejście do każdego projektu,
wysoka wydajność i skalowalność.
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Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

FIRMY W OBŁOKACH.
CHMURA NIE TYLKO DO ROZRYWKI

Coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z zakupu drogiego oprogramowania
i przenosi pracę do chmury. Analitycy prognozują, że najdalej za trzy lata ta
technologia stanie się powszechna. Jeśli prowadzisz firmę rozważ, czy ucieczka
do chmury nie jest właśnie dla ciebie. Bo cloud computing to nie tylko ciekawy
gadżet dla internautów.
Nikt tak nie spopularyzował cloud computing jak
Apple. Gigant z Cupertino w 2011 roku umożliwił
dostęp do prywatnych utworów muzycznych,
zdjęć, kalendarzy, kontaktów, dokumentów
i innych treści z wszystkich urządzeń
z nadgryzionym jabłkiem na obudowie.
System iCloud oferuje za darmo pięć gigabajtów
wolnego miejsca, jednak aplikacje i książki
z AppStore i iBookstore nie wliczają się do tego
limitu. Aby rozszerzyć miejsce o pakiet dziesięciu
gigabajtów, internauta musi dopłacić 64 zł za rok.
Apple dołożył do tego antypiracki system
- iTunesMatch. Dzięki aplikacji,użytkownik
wymieni pliki mp3 na legalne nagrania
w formacie AAC z bazy 18 milionów piosenek
iTunesa.
Chmura obliczeniowa to jednak nie tylko ciekawy
gadżet dla fanów nowych technologii. Od kilku lat
cloud computing staje się coraz ważniejszym
narzędziem pracy. Wie o tym Google, który kilka
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miesięcy temu wprowadził wreszcie stabilną
odsłonę usługi Drive. Internauta, po darmowej
rejestracji konta, otrzyma dostęp do pięciu
gigabajtów przestrzeni dyskowej na swoje
dokumenty i dane. Z podglądu i możliwości ich
edycji mogą też skorzystać inne osoby, pod
warunkiem, że właściciel konta się na to zgodzi.
Firma z Mountain View od paru lat udostępnia
w pakiecie popularne narzędzia, jak na
przykład edytor tekstów, kreator prezentacji
multimedialnych lub arkusz obliczeniowy na
wzór Microsoft Excel. Do tej pory, w ramach
usługi Docs, możliwe było jednak zapisywanie
i przetrzymywanie plików wyłącznie z tych
narzędzi.
Teraz Drive umożliwia hostowanie niemal
dowolnych dokumentów, grup plików oraz
także całych folderów. Internauta ma do nich
dostęp z każdego komputera na świecie,
a jedynym warunkiem jest dostęp do sieci.

Google stworzył system do zarządzania
dyskiem w chmurze poprzez smartfony,
dostępny obecnie w Androidzie, a w przyszłości
również w iOS.
Gigant z Mountain View, podobnie jak konkurent
Apple, umożliwia poszerzenie wirtualnego dysku.
Za 2,5 dolara internauta otrzyma 25 gigabajtów,
zaś za pięć dolarów już sto gigabajtów. Co więcej,
istnieje możliwość zakupu przestrzeni o wielkości
16 terabajtów (około 16 tysięcy gigabajtów) pod
warunkiem miesięcznej opłaty w wysokości 800
dolarów.

Od uczelni po telekomunikację
Cloud computing wchodzi więc do biur, oferując
już całkowicie profesjonalne rozwiązania. Coraz
więcej firm chce z nich korzystać. Jakie są
najważniejsze oczekiwania przedsiębiorców?
- Przede wszystkim możliwość taniego dostępu
do dużych zasobów komputerowych od ręki. Na
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Prawdziwa chmura obliczeniowa.
Skalowalna, bezpieczna, zlokalizowana
w polskim centrum danych.
Nie musisz czekać.

MOŻLIWOŚCI OGRANICZONE
JEDYNIE WYOBRAŹNIĄ.

Dowiedz się więcej:

e24cloud.com

przykład Freie Universität Berlin używa chmury
do analizy ogromnej liczby - 4,5 miliarda
indeksów stron internetowych. To, co klasyczny
i drogi 64-procesorowy serwer jest w stanie
wykonać w miesiąc, naukowcy, używając
chmury obliczeniowej, otrzymują w trzy dni i to
przy niewielkich kosztach - mówi Piotr Majchrzak,
managing director w spółce XSolve.
Ważna jest też możliwość automatyzacji wdrożeń
i utrzymywanie różnych kopii produktu. - Duża
i znana firma dostarczająca usługi dla sektora
telekomunikacyjnego wykorzystuje środowisko
chmury jako zdolną do zarządzania i redundancji
(zabezpieczania) macierz niedrogich centrów
danych - redefiniując w ten sposób znane
administratorom pojęcie RAID (RedundantArray
of Inexpensive Disks). Firma ta wykorzystuje
chmurę do tworzenia i utrzymywania dla każdego
klienta osobnej kopii skomplikowanych
środowisk, w których działa ich produkt - dodaje
Piotr Majchrzak.

Czy to bezpieczne?
Dzięki chmurze obliczeniowej, właściciel firmy nie
musi inwestować w licencje na oprogramowanie,
drogie serwery lub stacje robocze. Po opłaceniu
miesięcznego abonamentu, zyskuje dostęp online
do rozwiązań umieszczonych na serwerach
dostawcy. Wciąż większość firm nie wie, czy
cloud computing jest całkiem bezpieczny.
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W przypadku chmur nie musimy wykonywać prac
administracyjnych - przechodząc na poziom abstrakcji wyżej.
Większość ustawień, nawet zaawansowanych możemy wyklikać.
Bardzo ważne jest dopasowanie usługi do naszych potrzeb - kolejne
serwery, rdzenie procesora i pamięć dyskowa przydzielane są nam
z jednej puli. Jesteśmy oddzieleni od warstwy sprzętowej, zatem
awarie które się przydarzają, zazwyczaj nie dotykają nas
bezpośrednio.

Piotr Karwatka

Sądzę, że firmy oczekują od chmur przede wszystkim elastyczności.
Druga jest skalowalność i wysoka dostępność. Te trzy elementy
łącznie tworzą razem nową jakość.

wiceprezes
Grupa Divante

- Model przetwarzania w oparciu o chmury
obliczeniowe jest bardzo efektywny i zarazem
bezpieczny ze względu na wysoką dostępność.
Pytania o bezpieczeństwo pojawiają się często
w kontekście przenoszenia danych wrażliwych do
zewnętrznego hostera, zwłaszcza jeśli odbywa się
to poza granicami kraju - mówi Piotr Karwatka,
wiceprezes Grupy Divante.
Warto zauważyć, że usługi cloud pozwalają
korzystać nie tylko z publicznych chmur, jak
pierwsze tego typu rozwiązania kilka lat temu.
Można już uruchamiać usługi chmury we
własnej infrastrukturze sprzętowej lub w modelu
łączonym - delegując niektóre usługi na zewnątrz.

- Takie podejście pozwala znacząco podnosić
bezpieczeństwo biznesowe procesów i usług,
których nie chcielibyśmy outsourcować.
Jednocześnie pozwala wykorzystać wszystkie
zalety chmury - skalowalność, wysoką dostępność
oraz dopasowanie kosztów do realnego zużycia.
Microsoft Azure, polski Oktawave, OVH Private
Cloud to tylko niektóre przykłady rozwiązań tego
typu - wymienia Piotr Kawratka.
Które procesy przenosić do chmury? Tu trzeba
posłużyć się zdrowym rozsądkiem, radzą
specjaliści. - Mając na uwadze aspekt
ekonomiczny - czy to się opłaca? Czy zwiększa
możliwości? Powinniśmy rozeznać aspekty
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związane z bezpieczeństwem danych,
zgodnością z wymaganiami GIODO oraz
zagadnieniami dużej dostępności. W przypadku
kluczowych usług dla naszego biznesu
z pewnością nie powinniśmy wybierać
rozwiązania w oparciu tylko o opis marketingowy
na stronie www - przestrzega ekspert z Divante.

W świecie ISH wiele mówi się o chmurze na konferencjach
dotyczących web dewelopmentu. We wrześniu, w Londynie
większość zagadnień dotyczących optymalizacji i skalowania
oprogramowania bazowała i wykorzystywała z marszu infrastrukturę
cloud. Mówiło się o oprogramowaniu open source, które będzie
w niej dostępne.

Nie rób sam, weź od innych
Cloud computing to nie tylko gotowe rozwiązania.
Firmy Internet Software House, które tworzą
dedykowane systemy w chmurze dla firm, widzą
w tym biznesie swoją przyszłość.
- Jeszcze przedwczoraj system operacyjny był
jedynym środowiskiem, w którym tworzono
oprogramowanie. Wczoraj ten system operacyjny
podłączono do internetu. Dzisiaj system
operacyjny to cloud computing. Dzięki temu
rozwiązania wielkich firm często nie są
konkurencją, lecz pomocą - tłumaczy Piotr
Majchrzak.
W większości umożliwiają one korzystanie z nich
także za pomocą tzw. web serwisów - API. ISH
korzystają z tego proponując swoim klientom
używanie tych funkcjonalności, zamiast tworzenia
ich od nowa. - Edycja dokumentów,
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Piotr Majchrzak
managing director
XSolve sp. z o.o.

Zagraniczni web deweloperzy budują wiele systemów jako Software
as a Service. W związku z tym, naturalnie, infrastrukturę opierają
także na rozwiązaniach skalowalnych Platform as a Service lub
Infrastructure as a Service. Rozwiązania takie powoli stają się także
częścią programowalną systemów.
Jest to odpowiedź na to, czego firmy oczekują: zwinności
biznesowej, elastyczności skalowania pionowego zasobów,
w zależności od aktualnego zapotrzebowania, gotowości do
skalowania poziomego (więcej funkcjonalności, możliwość dostępu
przez różne urządzenia, itp.).
Oprócz tego, to gwarancja ciągłego funkcjonowania usługi oraz
redukcji kosztów i minimalizacji potrzeby posiadania know-how
niezwiązanego z core-biznesem.
Firmy w Polsce wobec chmury mają oczywiście nie mniejsze
oczekiwania niż w Berlinie, Londynie, czy Cupertino. Cloud
computing daje niesamowitą możliwość dźwigni biznesu. Tematem
blokującym numer jeden pozostaje cały czas kwestia obaw
związanych z bezpieczeństwem.
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przechowywanie plików, wysyłanie e-maili,
sms-ów a nawet korzystanie z systemów
zarządzania treścią (CMS) realizuje się dzisiaj
przez systemy dostępne w chmurze - dodaje
przedstawiciel XSolve.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i dostępność
systemów typu cloud - budując całkowicie
własną infrastrukturę hostingową - trudno jest
konkurować z liderami rynku inwestującymi
miliony w usługi tego typu.
- Możliwość dynamicznego przełączania
i skalowania serwerów, loadbalancing, wysoka
dostępność i skalowalność systemu plików - to
standard w rozwiązaniach cloudowych. Budując
samodzielnie infrastrukturę będziemy musieli
zapewnić oraz utrzymać je samodzielnie, co
wiąże się z dużym kosztem - przestrzega Piotr
Karwatka.
Dla dużej liczby firm, tworzenie własnej
infrastruktury informatycznej przestaje być
opłacalne i uzasadnione biznesowo. - Podam
przykład. Udostępniając oprogramowanie
w modelu SaaS - gdy nasze przychody nie są
pewne - rozwiązania hostingowe typu cloud są
świetne, bo nie mamy stałych kosztów, tylko
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płacimy w miarę rozwoju biznesu. Serwery
dedykowane kupione u hostera w modelu
standardowym wymagałyby dodatkowo opieki
administracyjnej oraz konfiguracji wstępnej. Nie
mówiąc o możliwości reakcji na awarie, które są
kwestią czasu - tłumaczy Piotr Karwatka.

Za oprogramowanie - jak za prąd
Znakomita większość oprogramowania do
cloud computingu będzie powstawać jako
SaaS, twierdzą eksperci. Czyli w modelu
polegającym na dystrybucji oprogramowania,
w którym aplikacja jest utrzymywana przez jej
twórcę w sieci.
- Dzięki temu, że chmura pozwala zarządzać
zasobami IT prościej i taniej, a płaci się tylko
za to z czego się korzysta, stawiam na to, iż
z zasobami komputerowymi stanie się tak jak
z elektrycznością: będziemy płacić tylko za to,
czego używamy. W chmurze będziemy zbierać
coraz więcej danych, które pozwolą nam
tworzyć inteligentniejsze rozwiązania. A nam
pozostaje mieć tylko nadzieję na to, że lodówka
podpięta do chmury nie zabroni nam napić się
od czasu do czasu ulubionego wina - kończy
Majchrzak.
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MOŻLIWOŚCI OGRANICZONE
JEDYNIE WYOBRAŹNIĄ.
NIŻSZE KOSZTY UTRZYMANIA
Po co płacić na wyrost? W chmurze e24cloud płacisz tylko
za zasoby, które� zużyjesz.

WYDAJNOŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ
Nie musisz martwić się o wydajność. Jest jej pod dostatkiem,
a Ty skalujesz ją, kiedy tylko potrzebujesz.

BEZ SPRZĘTU
Nie musisz inwestować w drogi sprzęt serwerowy i sieciowy.
Wystarczy, że my mamy go dla Ciebie.

ŁATWE ZARZĄDZANIE
Serwery w chmurze są do Twojej dyspozycji i� działają, tak jak
Ty chcesz. To Ty wszystkim zarządzasz.

OPTYMALIZUJ KOSZTY,
DOPASUJ DO WŁASNYCH POTRZEB
e24serwer
e24CRM
e24commerce
e24Wordpress
e24www
Dowiedz się więcej:

e24cloud.com

Piotr Majchrzak

dyrektor zarządzający XSolve Sp. z o.o.

LEKKI ROZWÓJ NA CHUDE CZASY?
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
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Wspaniały internetowy biznes, nowoczesny system B2B, czy rewelacyjne nowe internetowe usługi
naszej firmy zajęły setki godzin analizy, przygotowań, nie mówiąc o projekcie i wykonaniu. 16 miesięcy
wysiłku po to, by nasz nowy internetowy biznes nie miał ruchu, system B2B nie przynosił zysków firmie
albo klienci nie korzystali z naszych nowych usług internetowych. Jak nie zmarnować tyle czasu, sił
i w końcu pieniędzy na stworzenie rozwiązania, z którego w rezultacie nikt nie korzysta?
Historia pewnej innowacyjności
Wydawało nam się, że zrobiliśmy wszystko
dobrze. Przecież nie mogliśmy lepiej.
Mięliśmy czas na przygotowanie.
Przemyśleliśmy od „a” do „z” rozwiązanie.
Stworzyliśmy odpowiednią aplikację.
Zainwestowaliśmy odpowiednie pieniądze.
Wykonaliśmy wszystko z planem. Na ten plan nie
zareagowali jednak użytkownicy.
Pierwsze trzy miesiące
Wymagania wraz z dokumentacją
przedwdrożeniową tworzyliśmy ponad trzy
miesiące. Zaangażowaliśmy do tego pół firmy.
Następne siedem miesięcy
Z dostawcą było trudno, ale w ostatnim
momencie znaleźliśmy świetnego. Po sześciu
miesiącach wykonał system taki jak opisany
w dokumentacji. Miesiąc testów akceptacyjnych
i nadszedł TEN moment.
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W dziesiątym miesiącu
Trzy, dwa, jeden: start.
Zebraliśmy gratulacje. Przyjaciele w knajpie
przepowiadali złotą przyszłość projektu, a nam nie
szczędzili komplementów. Czułem, że zrobiliśmy
coś wielkiego.
Sześć miesięcy produktu
Pierwszy miesiąc: „nie ma szału”, ale na to
byliśmy przygotowani. Nie w jeden dzień Rzym
zbudowano.
Drugi miesiąc: trochę się dziwimy, bo nowe środki
zaangażowane powinny wystarczyć z nawiązką,
a tu liczba użytkowników ani drgnie.
Trzeci miesiąc: postanawiamy pracować dwa
razy więcej - skutek: mniej użytkowników niż
w pierwszym miesiącu.
Czwarty i piąty miesiąc: zmieniamy strategię,
obserwujemy, czekamy, testujemy czy aplikacja

działa, słowem robimy wszystko, aby tylko
odwrócić trend.
Szósty miesiąc: czujemy, że ludzie nie dorośli
do tego systemu.
Zmierzch
Siódmy miesiąc: postanawiamy, na chwilę,
odłożyć projekt.
W XSolve opowiadamy tę historię każdemu
klientowi, który prosi nas o pomoc przy
stworzeniu innowacyjnego produktu. Robimy to
w obawie, że może ona przydarzyć się naprawdę.
Niektórym, być może, wystarczy opowiedzenie jej
i tym sposobem przegonienie widma aplikacji nie
mającej „market fit”. Niemniej my, po ośmiu latach
tworzenia aplikacji, wierzymy raczej w rzetelne
i metodyczne podejście do tworzenia produktu
na wszystkich jego etapach. Naszym zdaniem,
każdy przedsiębiorca potrzebuje deweloperów,
którzy nie tylko potrafią stworzyć aplikację, ale
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będą brać udział w budowie produktu. Software
house powinien współpracować
z przedsiębiorcą już na etapie wizji i pomagać
mu przełożyć abstrakcyjne myśli na dobre
rozwiązanie programistyczne. Deweloper
dodatkowo musi dawać komfort zmieniania
funkcjonalności, także podczas trwania
projektu, bo sukces to wspólne stworzenie
produktu, który będzie spełniał biznesowe
wymagania w każdym momencie życia
aplikacji, a nie tylko w chwili dostarczenia
wymagań systemu i startu programowania.
Niezależnie czy prowadzisz projekt w dużej
korporacji, w firmie kilkudziesięcioosobowej
czy w start-upie, nieważne, czy jesteś
właścicielem firmy, czy nie - w każdym
momencie, kiedy podejmujesz się stworzenia
innowacyjnego produktu stajesz się
Entrepreneur’em, który ulepsza świat.
Powinieneś znać kilka prostych zasad
wynikających z podejścia Lean Startup, które
pozwolą zminimalizować ryzyko
niepowodzenia i współpracować z zespołem
deweloperów.

Wiem, że nic nie wiem
Sokrates prawdopodobnie nie miał żadnego
pojęcia o aplikacjach internetowych, ale
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przekazał nam jedną ważną rzecz: nie wierzyć
własnym założeniom. Należy więc przyjąć tę
radę i traktować zawsze swoje biznesowe
założenia jako hipotezy.

Cykle rozwoju produktu
Produkt trzeba uprościć. I zacząć od
najmniejszych kawałków. Podziel produkt na
takie części, które pozwolą wydzielić
najmniejsze działające funkcjonalności, które
to z kolei pozwolą testować ich biznesowe
założenia.

Stwórz MVP
Powinieneś zacząć od sprawdzenia
poprawności głównego biznesowego założenia
twojego produktu. W tym celu należy zbudować
Minimum Viable Product, który będzie realizował
te założenie. Następnie powinieneś go walidować
na użytkownikach, którzy będą „klientami”
systemu. W zależności od rodzaju aplikacji
może to być: po prostu klienci, zarząd, pani Jola
z księgowości, przedstawiciel firmy, z którą
współpracujesz, czy po prostu internauci
(najlepiej miliony).

Koryguj lub idź dalej
Każdy cykl testuj na swojej docelowej grupie

klientów. Dzięki temu otrzymasz informację
zwrotną od osób, które są odbiorcami produktu.
Wartość takiej informacji jest olbrzymia i pozwoli
zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy na
rozwijanie niepotrzebnych funkcjonalności.
Oprócz tego, że będziesz wiedział, czy aplikacja
spełnia założenia, otrzymasz różne inne
informacje, które dodatkowo mogą wpłyną
na kształt produktu. Może się okazać, że
użytkownicy cenią inną funkcjonalność bardziej,
niż tą, którą uznałeś za kluczową. Będziesz mógł
ocenić, czy idziesz w dobrym kierunku, albo
może należy dokonać jakiejś korekty (pętla
Build-Measure-Learn).

Prowadzenie projektu budowania
oprogramowania
Lean Startup bazuje na iteracyjnym (cyklicznym)
rozwoju produktu. Dlatego współpracę z
deweloperami najlepiej oprzeć na jednej ze
zwinnych metod zarządzania projektem, jak np.
SCRUM.

Niebezpieczeństwa
Niestety samo używanie opisanego podejścia nie
zagwarantuje sukcesu. Rozwój produktu
w metodologii Lean Startup oraz dewelopmentu
w SCRUM bazuje na bliskiej współpracy klienta
z zespołem deweloperów oraz wspólnym
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zaufaniu. Warto pamiętać o ryzyku
nieumiejętnego prowadzenia w SCRUM, która ze
względu na swoją otwartość i ogólność zasad
wymaga doświadczonego zespołu programistów
o takim „DNA”. W innym przypadku istnieje duże
zagrożenie przekraczania budżetów
wyznaczonych na cykle.
Prawdopodobieństwo porażki zwiększa się także
w przypadku nie stosowania się do regularnych
spotkań zespołu wykonawczego z przedsiębiorcą.
Część spotkań można z pełnym powodzeniem
wykonywać przez wideo konferencje, niemniej
warto zainwestować swój czas w momentach
kluczowych dla rozwoju produktu. Dystans
jednak nie gra roli: nasze doświadczenie
dowodzi, że tego typu projekty można
wykonywać nawet jeśli między zespołem
deweloperskim, a przedsiębiorcą jest kilka
tysięcy kilometrów.
Piotr Majchrzak
www.xsolve.pl
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Anna Jaskółka

KOMU POMOŻE INTERENT
SOFTWARE HOUSE?

Internet Software House oferuje rozmaite usługi, które kieruje do firm z wielu branż
i o różnej wielkości, z pewnością nie tylko do tych największych. Cechą wspólną jest
tu obietnica usprawnienia procesów biznesowych.
Firmy określające się jako Internet Software
House powstały, bo pojawiło się na nie
zapotrzebowanie na rynku. Wraz z rosnącą
popularnością oprogramowania webowego,
coraz częściej poszukiwani byli specjaliści,
którzy mogliby tworzyć zaawansowane
rozwiązania tego typu.
- Od kilku lat widzimy wzmożone zainteresowanie
aplikacjami internetowymi. Wynika ona z kilku
czynników. Po pierwsze, firmy szukają tańszych
i bardziej elastycznych rozwiązań niż
oprogramowanie desktopowe. Aplikacje
internetowe cechuje niższy koszt budowy,
wdrożenia i utrzymania. Ponadto, dzięki
postępowi technologii internetowych możliwe jest
opracowywanie coraz to wydajniejszych aplikacji,
np. działających w chmurze - mówi Mirosław
Nowoszewski, dyrektor sprzedaży Ennova.

Zamieszanie na rynku
Jednak nieco bardziej skomplikowana jest
odpowiedź na pytanie, kiedy potencjalny klient
powinien się zgłosić właśnie do ISH, a w jakich

Raport interaktywnie.com - internet software house

przypadkach do innego rodzaju firmy
informatycznej lub agencji interaktywnej. Sytuacja
na rynku jest dość zagmatwana, czasem trudno
jest odróżnić jeden rodzaj firm od drugiego, do
tego często rywalizują one o tę samą grupę
docelową.
- Wszystkie wymienione rodzaje firm to
w mniejszym lub większym stopniu firmy
informatyczne. Na naszym rynku wciąż kryteria
podziałów między firmami produkującymi
dedykowane oprogramowanie webowe,
agencjami interaktywnymi a firmami
produkującymi inne rozwiązania informatyczne
nie są czytelne. Wiele też z nich próbuje działać
lub działa z sukcesem w więcej niż jednym z tych
obszarów, łącząc oferowane kompetencje - mówi
Marcin Nowak, członek zarządu i dyrektor
handlowy w Softhis.
Przedstawiciele ISH zapewniają, że oferują
możliwość stworzenia oprogramowania
webowego bardziej złożonego niż innego rodzaju
firmy. Do tego od agencji interaktywnych odróżnia
ich nacisk kładziony na tworzenie

oprogramowania usprawniającego biznes, a nie
na kwestie marketingowe.
- Agencje interaktywne oferują swoim klientom
odpowiedź na ich potrzeby w zakresie marketingu
w sieci lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnych
- często zajmując się głównie fazą koncepcji
i kreacji, oraz prostszymi produkcjami, podczas
gdy bardziej wymagające technologicznie
zadania podzlecane są Internet Software
House’om, czy nowej gałęzi firm - tłumaczy
Marcin Nowak.
Przedsiębiorcy, którzy potrzebują narzędzi
informatycznych związanych z innymi - niż
szeroko pojęty marketing i relacje - obszarami
działalności biznesowej, powinni udać się
bezpośrednio do producentów rozwiązań
dedykowanych.
- W szczególności jeśli potrzebują
oprogramowania łączącego w sobie wiele
technologii i zaawansowanego architektonicznie.
Wtedy powinni poszukiwać dostawcy usług
o wysokich kompetencjach technologicznych
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i skupionego na innowacji. Jeśli zaś potrzeby
związane są z oprogramowaniem instalowalnym
- odpowiedni będzie dostawca o bardziej
klasycznych kompetencjach - dodaje Marcin
Nowak.

Kiedy zgłosić się do ISH?
Do drzwi Internet Software House powinien więc
zapukać klient, który poszukuje
zaawansowanego oprogramowania webowego,
wymagającego zastosowania skomplikowanej
technologii i architektury, którego nie może
znaleźć na rynku.
- Klienci najczęściej szukają systemów typu
CRM, platform B2B, czy też budowanych na
zamówienie, dedykowanych danej firmie,
platform wspomagających zarządzanie
przedsiębiorstwem. By ułatwić dostęp do takich
rozwiązań oraz dla optymalizacji kosztów ich
wdrożenia i obsługi, coraz częściej są one
tworzone z wykorzystaniem technologii
internetowych - mówi Łukasz Szymański,
specjalista ds. e-marketingu w spółce Ideo.
Na pierwszy rzut oka takie aplikacje internetowe
uznane mogą być za „zwykłe” serwisy
internetowe. Z racji jednak dużego rozbudowania,
liczby przetwarzanych danych oraz liczby
pracujących na nich użytkowników, są to bardzo
wymagające platformy.
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Marcin Nowak

członek zarządu, dyrektor handlowy
Softhis

Do Internet Software House zgłaszają się firmy, które mają potrzeby
na tyle wyjątkowe, że nie znajdują istniejących na rynku rozwiązań,
które mogłyby zastosować. Bardzo często są to przedsiębiorstwa,
które poszukują rozwiązania będącego jednocześnie istotą ich
działalności biznesowej. Firmy prowadzące e-biznes, którego sercem
jest dedykowany software, startupy lub nowatorskie usługi
realizowane w sieci www. Istotną grupą są też firmy, które poszerzają
swój obszar działań o internet lub przenoszą do niego obsługę
klienta. Z tych względów trudno wytypować jeden wiodący typ
poszukiwanych rozwiązań, ten zbiór jest niezmiernie różnorodny.
Można jednak obserwować pewne trendy, niewątpliwie w tym roku
najczęściej poszukiwane są rozwiązania mobilne lub hybrydowe.

- Bardzo często są połączone z innymi systemami
operując na przechowywanych w nich danych,
co czyni je szczególnie istotnymi z biznesowego
punktu widzenia - dodaje Łukasz Szymański.
W tym roku, jak mówi Marcin Nowak, jednym
z wiodących trendów jest poszukiwanie
rozwiązań mobilnych lub hybrydowych
- mobilno/www.
To tyle teorii. W praktyce tworzone jest bardzo
różnorodne oprogramowanie, często o dość
zaskakujących cechach i dla przedstawicieli
różnych branż. - Naszymi klientami są najczęściej
firmy świadczące usługi drogą elektroniczną,
które to usługi ze względu na swoją wyjątkowość

wymagają opracowania i wdrożenia
indywidualnego oprogramowania, często
zintegrowanego poprzez API z innymi systemami
- mówi Piotr Jarosz, CEO w Dotcom River.
Dla przykładu jednym z projektów tego rodzaju,
realizowanych przez Dotcom River, był system
służący do masowego zarządzania i analizy
statystyk wielu kont na serwisach Facebook
i Twitter.
- Inną grupą naszych klientów są firmy
wykorzystujące dedykowane rozwiązania
informatyczne do zarządzania infrastrukturą
rozproszoną terytorialnie. Przykładowo projektem
tego rodzaju był system służący do zarządzania
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i monitorowania zgłoszeniami serwisowymi firmy
mającej swoje oddziały w całej Polsce. Innym
projektem z tej dziedziny był system GIS
działający na tabletach wyposażonych w GPS
i pozwalający na uzyskanie mobilnego dostępu
do informacji o sieci energetycznej
i poszczególnych elementach jej infrastruktury
- opisuje Piotr Jarosz.

Dla małych też się coś znajdzie
ISH oferuje bardzo różnorodne usługi, stąd
możliwość dotarcia do rozmaitych grup klientów.
–Praktycznie każda firma wykorzystująca
procesy biznesowe, które mogą być realizowane
za pośrednictwem platformy internetowej, może
być zainteresowana wdrożeniem dedykowanej jej
potrzebom aplikacji. Nie jest tu istotna branża, czy
wielkość przedsiębiorstwa, a wartość jaką daje
platforma internetowa w 100 procentach
dostosowana do potrzeb - podkreśla Łukasz
Szymański.
Chociaż dedykowane oprogramowanie nie jest
małym wydatkiem, przedstawiciele ISH twierdzą,
że nie jest to produkt przeznaczony tylko dla
dużych firm. - Zaryzykuję tezę, że szczególnie
niewielkie firmy, których właściciel musi liczyć
się z każdą wydawaną złotówką, powinny
zastanawiać się nad optymalizacją procesów
biznesowych. W wielu przypadkach
udowodniliśmy, że nawet małe firmy
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mogą czerpać wymierne korzyści z wdrożenia
dedykowanej im aplikacji - twierdzi Łukasz
Szymański.
Przykład - wystarczy wyobrazić sobie firmę,
w której przez większość czasu pracownicy
realizują monotonne zadania, które mogą być
zautomatyzowane przez odpowiednio
przygotowaną aplikację. Po jej wdrożeniu zyskują
czas na kontakt z klientem, budowanie z nim
relacji, organizowanie akcji promocyjnych
i innych działań, które wprost przekładają się na
wzrost obrotów firmy.
- Nie zatrudniając dodatkowych pracowników,
firma zyskuje w takim przypadku kilku
dodatkowych handlowców - przekonuje
Szymański.
Jednymi z częstszych klientów ISH są
przedstawiciele sektora e-commerce. Pytają
o bardziej zaawansowane, lepiej dostosowane do
potrzeb rozwiązania, dzięki którym będą mogli
zwiększyć sprzedaż. Często szukają również
narzędzi analitycznych.
- Do ISH trafiają ci przedstawicie e-commerce,
którzy mają już za sobą pierwszy sukces w swej
działalności i widzą konieczność szytego na
miarę rozwoju swoich narzędzi. Producenci
dedykowanego oprogramowania mogą im
zaoferować przede wszystkim przeniesienie ich
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Wraz ze wzrostem wymagań klientów konieczne jest specjalizowanie
swojej działalności. Z tego też powodu pojawia się coraz więcej firm
zainteresowanych wdrażaniem rozbudowanych, zaawansowanych
systemów informatycznych. Muszą być one dobrze przemyślane,
poprawnie zaprojektowane oraz wdrożone z uwzględnieniem
wysokiej dbałości o szczegóły. Najczęściej są one tworzone od
podstaw lub w oparciu o istniejące wysokowydajne technologie,
z uwzględnieniem wysokiego stopnia dostosowania do konkretnego
wdrożenia. Między innymi te czynniki sprawiają, że są w stanie
sprawnie i wydajnie realizować stawiane przed nimi cele.

Łukasz Szymański
specjalista ds. e-marketingu
Ideo Sp. z o.o.

By budować tak zaawansowane technologiczne platformy,
konieczna jest daleko idąca specjalizacja, którą mogą zapewnić
powoływane w tym celu firmy typu Internet Software House oraz
duże agencje interaktywne, mogące wydzielić grupę pracowników
do realizacji tylko tego typu projektów.

dotychczasowych doświadczeń i płynących z nich
potrzeb w obszar realnych narzędzi biznesowych
- mówi Marcin Nowak.
Dzięki temu przedstawiciele e-commerce nie
muszą się ograniczać w swoich działaniach
sprzedażowych do wąskiego zakresu metod
aktywizacji sprzedaży. Niezmiernie istotne na
kolejnych etapach rozwoju stają się także
wyspecjalizowane narzędzia analityczne
pozwalające lepiej reagować na trendy wśród
kupujących.

- Nie zapominajmy też o prostych optymalizacjach
oraz o fachowym podejściu do UX, bywają one
o wiele ważniejsze niż może się to wydawać
i często mają decydujący wpływ na utrzymanie
stałych klientów - zaznacza Nowak.
W przypadku korzystania z usług ISH nie jest
najważniejsza branża lub wielkość firmy. Przede
wszystkim liczy się chęć usprawnienia swojego
biznesu i poszukiwanie nowych rozwiązań,
których - w wersji gotowej - nie znajdziemy na
rynku.
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Firmy, które zgłaszają się do Internet Software House, najczęściej poszukują
rozwiązań, które obniżają koszty pracy, usprawniają komunikację, przyspieszają
lub automatyzują procesy w firmie. Drugi rodzaj potrzeb to rozwiązania dla
masowego odbiorcy. I tutaj również technologia jest bardzo ważna. To, jaką
zastosujemy, decyduje o powodzeniu projektu nie tylko na starcie, ale też w
późniejszym funkcjonowaniu i rozwoju.

Mirosław Nowoszewski
dyrektor sprzedaży
Ennova

Piotr Jarosz

Poszukiwane rozwiązania zawierają się w szerokim spektrum
- począwszy od narzędzi do komunikacji wewnętrznej (np. intranet), przez CRM, po
systemy do wspomagania zarządzania audytami albo rekrutacyjne. Dużą rolą we
wdrożeniach aplikacji odgrywa możliwość integracji z zewnętrznymi systemami. To
ten obszar pozwala w dużej mierze wykorzystywać efektywniej aplikacje
w firmie. Dzięki wymianie danych stają się one jeszcze bardziej użyteczne.

ISH może pomóc, przykładowo przedstawicielom branży e-commerce, prześcignąć
konkurencję. Ze względu na niski próg wejścia, rynek handlu elektronicznego jest
bardzo nasycony, dlatego trudno jest osiągnąć na nim sukces nie odróżniając się
znacząco od innych sprzedawców. Obecnie nie wystarczy zakup standardowego
oprogramowania i oferowanie tymi samymi kanałami takich samych produktów jak
konkurencja. Jedną z dróg do sukcesu jest innowacyjność i poszukiwanie
własnych ścieżek dotarcia do klienta oraz jego obsługa. Wiąże się to z ciągłym
eksperymentowaniem oraz dostosowywaniem rozwiązań informatycznych do
własnych doświadczeń i rynkowych trendów. Sprostać takim zadaniom mogą tylko
elastyczne i skalowalne rozwiązania informatyczne oraz zespół doświadczonych
programistów znających to oprogramowanie od podszewki.

CEO
Dotcom River
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Rozmowa z Wojciechem Kmitą
cloud managerem w e24cloud.com

DANE LECĄ W CHMURY

Chmura powoli staje się zapleczem dla wszelakich urządzeń mobilnych.
Po co przechowywać dane w urządzeniu, skoro taniej i wygodniej jest mieć
je poza nim - mówi w wywiadzie Wojciech Kmita z e24cloud.
Beata Ratuszniak, Interaktywnie.com: Czym
właściwie jest chmura obliczeniowa?
Wojciech Kmita, cloud manager
e24cloud.com: Trudno na to pytanie
odpowiedzieć jednym zdaniem. Chmura
obliczeniowa to model przetwarzania, w którym
użytkownicy korzystają z konkretnych usług
dostarczanych przez jakiegoś dostawcę. A usługi
te mogą być bardzo różne.
Warto wiedzieć, że są trzy rodzaje, a właściwie
trzy modele usług cloud computingu: IaaS, PaaS
i SaaS.
Pierwszy model, czyli Infrastructure as a Service,
to nic innego jak usługa dostarczania
infrastruktury, a więc krótko mówiąc - serwery
w chmurze. Jeśli użytkownik potrzebuje sprzętu,
to zamiast go kupować może go po prostu
wypożyczyć, nawet na godzinę. Ważne jest też to,
że w trakcie korzystania może zmieniać jego
parametry.
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Kolejny model to platforma jako usługa. Tutaj
klient dostaje komplet aplikacji, z których korzysta,
bo są mu potrzebne np. do pracy. Bardzo często
jest to środowisko programistyczne
i uruchomieniowe dla deweloperów. Popularne s
ą także renderfarmy.
Ostatnim modelem jest Software as a Service,
oprogramowanie jako usługa. To chyba
najbardziej znane oblicze cloud computingu.
Dość często użytkownicy, mówiąc o chmurze,
mają na myśli właśnie ten model. Polega on na
dostarczaniu gotowego oprogramowania lub
konkretnych funkcjonalności, jak np. poczta,
wszelkiego rodzaju dyski internetowe (Dropbox,
Minus, Google Drive), kalendarze i wiele innych.
Jakie korzyści daje firmie korzystanie
z chmury obliczeniowej? Czy można na tym
zaoszczędzić?
Cloud computing daje mnóstwo korzyści,
a oszczędność to jedna z nich. Jednak po kolei.

Chmura doskonale rozwiązuje największą
wątpliwość, która pojawia się w przypadku
koncepcji BOYD (ang. Bring Your Own Device
- przynieś własne urządzenie - przyp. red.)
- bezpieczeństwa danych.
BYOD to coraz częściej spotykany trend, który
można zaobserwować wśród polskich firm.
Technologiczny rozwój telefonów komórkowych,
które coraz częściej są w stanie zastąpić
komputery, powoduje, iż pracownicy chętnie
pracują na swoich prywatnych urządzeniach.
Zdecydowana większość programów dostępna
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jest także w wersji umożliwiającej pracę na
sprzęcie mobilnym. Nie ma najmniejszego
problemu by sprawdzić dane z systemów CRM,
ERP, BI, PLM, BPM i innych, za pomocą tabletu
albo smartfona. Należy jednak pamiętać, że takie
rozwiązanie niesie za sobą niemałe zagrożenie
dla pracodawcy. Czyni to bowiem wyłom
w polityce bezpieczeństwa firmy. Zgubienie lub
kradzież urządzenia może skutkować dostępem
do poufnych danych przez osoby do tego
nieuprawnione. Dlatego też niezmiernie ważne
jest zadbanie o bezpieczeństwo danych.
Z pomocą przychodzą tu rozwiązania cloud
computingu. Dane są przechowywane w
chmurze obliczeniowej, odpowiednio
zabezpieczone, dostęp do nich jest chroniony
hasłem, a w przypadku zgubienia aparatu
z dostępem do danych, w prosty sposób można
zablokować możliwość zalogowania. Jest to
rozwiązanie coraz częściej stosowane zarówno
wśród firm (technologia ta jest już obecna
w 42 proc. dużych firm), jak i wśród prywatnych
użytkowników. Korzystanie z chmury
obliczeniowej gwarantuje pełną kontrolę nad
udostępnianiem danych osobom tylko do tego
powołanym.
Rozwiązania cloud computnigu można
z powodzeniem stosować , również
w przypadkach gdy potrzebujemy sporej mocy
obliczeniowej. Zakup sprzętu, który spełniłby
nasze wymagania byłby bardzo kosztowny.
A co jeśli dużych obliczeń dokonujemy np. raz
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w tygodniu? Wówczas przez pozostałe sześć
dni bylibyśmy zmuszeni do utrzymywania
ogromnej infrastruktury serwerowej,
wykorzystując ją w minimalnym stopniu.
Z ekonomicznego punktu widzenia jest to
działanie zupełnie bezsensowne.
Zdecydowanie korzystniej jest w takim
przypadku sięgnąć po możliwości jakie daje
cloud computing. Na czas dużych obliczeń
zdalnie konfigurujemy maszynę o ogromnej
mocy obliczeniowej, a po zakończeniu operacji
zmniejszamy ją do poziomu, który w danym
momencie jest dla nas odpowiedni. No i co
najważniejsze, płacimy tylko za wykorzystane
zasoby.
Klienci e24cloud.com często wykorzystują
chmurę do obliczeń symulacji fizycznych,
analizy dużych zbiorów danych,
strumieniowania transmisji wideo oraz wielu
innych operacji, które potrzebują dużych mocy
obliczeniowych.
Dla jakich firm cloud computing jest
najlepszym rozwiązaniem? Czy istnieje
jakiś sektor, branża, w której lepiej
korzystać z tradycyjnych rozwiązań?
Chmura jest dobra dla wszystkich. Idealnie
sprawdzi się w przypadku agencji
reklamowych albo interaktywnych, gdzie
realizowane są różne kampanie internetowe
wymagające serwerów na pewien okres.

Doskonale sprawdzi się także w przypadku
serwisów lub sklepów internetowych, gdzie ruch
jest zależny od pory dnia, roku, świąt itp.
Generalnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie
serwery są potrzebne na krótki lub
nieprzewidywalny czas oraz tam, gdzie
bardzo ważna jest możliwość skalowania
wydajności.
Serwisy internetowe działają szybciej
w chmurze ze względu na szybki storage
oraz dlatego, że można przydzielać konkretne
zasoby. Oznacza to, że możemy uruchomić
dwa serwery w chmurze. Jedną maszynę
o średniej wydajności, ale z dużym dyskiem, dać
pod Apache’a. Drugą, bardzo wydajną,
przydzielić do obsługi bazy danych.
Niestety, pewne dane lepiej trzymać na
specjalnych, przygotowanych tylko dla nich
maszynach. Do tych danych zaliczyłbym dane
medyczne, finansowo-bankowe oraz te
dotyczące bezpieczeństwa i obronności.
Jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa
płyną z korzystania z rozwiązań w chmurze?
Niespodziewane wypadki? Na co firma
może być narażona?
Przede wszystkim nigdy nie wiadomo, gdzie
trafią dane i kto jest ich właścicielem. Niejasne
są zapisy w regulaminach AWS i Google Drive.
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Nie wiemy, gdzie te dane są fizycznie
przetrzymywane, w Polsce, w Stanach czy może
w Burkina Faso. Doskonałym przykładem jest
chmura Amazona albo choćby poczta Google'a.

z synchronizacją danych między kilkoma
naszymi urządzeniami. Uważam, że moda na
mobilność w dużej mierze napędza rozwój
usług cloud computingowych.

Zagrożeniem może być awaryjność. Życie
pokazało, że synchronizacja danych pomiędzy
ich własnymi kopiami nie zawsze działa jak
powinna i dane potrafią polecieć dosłownie
w... chmury. To zresztą dobitnie pokazały awarie
chmury Amazona albo Rackspace’a.

Coraz częściej też potrzebujemy usług na
chwilę, na krótki okres. Kiedy mamy do
wykonania konkretne zadanie i potrzebujemy
konkretnych zasobów – w tym cloud computing
sprawdza się idealnie, a sposób zapłaty
pay-as-you-go powoduje, że nie marnujemy
naszych pieniędzy i możemy je wydać na coś
innego, choćby dobrą akcję marketingową.
A to na pewno przyniesie korzyści firmie.

Synchronizacja danych w chmurze w przypadku,
kiedy jest się hostowanym w kilku centrach
danych, często trochę trwa. Z punktu widzenia
programisty to dość duży problem.
Jak do wszystkiego, do chmur należy podejść
z ograniczonym zaufaniem i zgodnie z tą zasadą
robić kopie zapasowe we własnym zakresie.
Wtedy wydajność i skalowalność dadzą
doskonałe profity.
W jakim kierunku będzie rozwijać się cloud
computing? Czego nowego możemy się
spodziewać w ciągu najbliższych lat? Jakich
rewolucyjnych rozwiązań i nowych trendów?
Wraz ze wzrostem mobilności chmura powoli
staje się zapleczem dla wszelakich urządzeń
mobilnych. Po co przechowywać dane
w urządzeniu, skoro taniej i wygodniej jest mieć
je poza nim. Odpadają wtedy także kłopoty
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Dużą szansą dla rozwoju cloud computingu
może być administracja publiczna, która
przetwarza i przechowuje ogromne ilości
danych. Dzięki chmurze dostęp do nich byłby
znacznie ułatwiony i przede wszystkim szybszy,
co dla nas, obywateli, byłoby korzyścią nie do
przecenienia.
Rewolucyjnych rozwiązań bym się raczej nie
spodziewał. Raczej ewolucji i przenoszenia
w chmury kolejnych usług czy też tworzenia
kolejnych obok IaaS, Paas i SaaS modeli cloud
computingu. Na pewno chmury będą coraz
lepsze technologicznie, bezpieczniejsze,
pewniejsze. Dostawcy cały czas pracują nad
dostępnością i stabilnością usług - możemy
więc być pewni, że będą się zmieniać na
lepsze.
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Adriana Tronina

redaktor Interaktywnie.com

TEMPO ROZWOJU CMS-ÓW
WYZNACZA MOBILE. TO EWOLUCJA

CMS to już nie wyłącznie system do zarządzania treścią serwisu. Dziś może to być także
centrum dowodzenia, które umożliwia managerowanie nie tylko stroną www, ale również
aplikacjami mobilnymi czy fanpage’ami na Facebooku. Poza zwykłymi funkcjonalnościami
związanymi z tworzeniem i publikacją treści, CMS-y służą też do wysyłania newsletterów,
zbierania danych na temat użytkowników albo monitorowania ich aktywności.
Dla właścicieli serwisów internetowych
najbardziej liczy się jedno: użyteczność dla
zespołu redakcyjnego, czyli krótko mówiąc
- łatwość obsługi. Czy z zapartym tchem podążają
za nowinkami, czy przekonują się do nich dopiero
wtedy, gdy muszą?
- Wymagania klientów w znakomitej większości
dotyczą wyłącznie warstwy prezentacyjnej czyli
tego, co widzi klient końcowy - podkreśla Marek
Lesiak, dyrektor technologii Efigence z Artegence.
- System do zarządzania treścią ma mieć tak
naprawdę jedną właściwość - ma być prosty
w użyciu dla zespołu redakcyjnego. Dlatego
wdrażamy rozwiązania szyte na miarę, bez
zbędnych funkcjonalności, które utrudniają
codzienną pracę redaktorów - tłumaczy.
Ekspert wyjaśnia, że bardzo niewielki odsetek
klientów ma mocno sprecyzowane wymagania
dotyczące dostarczanego rozwiązania
i zastosowanych do niego technologii. Zazwyczaj
dotyczy to systemów zintegrowanych
z aplikacjami, które już ten klient posiada. Jest też
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wiele firm, które zwyczajnie nie chcą inwestować
w rozwój swoich CMS-ów.
- W ich oczach strona www to kreacja, która ma
swój ściśle określony żywot. Uważają, że rozwój
nowych technologii narzuca tempo, w którym
inwestowanie środków w rozwój strony, która
w ciągu jednego roku zostanie technologicznie
prześcignięta przez konkurencję, nie ma
większego sensu - tłumaczy Maciej Bednarczyk,
project director z Biura Podróży Reklamy.
Jednym z powodów, dla których firmy nie
decydują się na rozbudowę wdrożonych już u
siebie systemów, jest też fakt, że na rynku istnieją
już narzędzia, które mają takie funkcjonalności, na
których im zależy i po kalkulacji środków okazuje
się, że bardziej opłaca się wdrożyć zupełnie nowy
system, niż rozwijać posiadany.
- Innym powodem może być chęć zmiany
środowiska lub ograniczenia licencyjne. Koszty
rozwoju CMS-a zależą m.in. od technologii,
w której zbudowany jest system. Wiąże się to np.

z zaangażowaniem droższego zespołu
specjalistów oraz droższej infrastruktury
- wyjaśnia Rafał Brzeski, head of the web
development z The Digitals. Przykładem może
być porównanie rozwiązań bazujących na
infrastrukturze komercyjnej do open source,
gdzie wysokość kosztów wskazuje na korzyść
tego drugiego.

Pora na rozwój
Rozwój CMS w pewnym momencie jest jednak
nie do uniknięcia, dlatego decyzja o rozwijaniu
systemu następuje zwykle wtedy, gdy nie
zapewnia on funkcjonalności, która na danym
etapie rozwoju technologicznego czy rozwoju
serwisu jest zwyczajnie niezbędna. Wybór
odpowiedniego systemu zarządzania treścią
może bardzo ułatwić rozbudowę o te
funkcjonalności.
- Dla popularnych CMS-ów, np. Umbraco czy
Drupal, istnieje bardzo duża liczba dodatków,
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przygotowanych przez użytkowników
i udostępnionych za darmo! - zauważa Tomasz
Stradomski, prezes InteliSoft. - Najczęściej nie
ma więc potrzeby zakrojonego na szczególnie
szeroką skalę rozwoju danego systemu - uważa.
Jakie nowinki wprowadzają twórcy CMS-ów?
Przede wszystkim związane z coraz szerszym
wykorzystaniem nowych standardów
kodowania stron.
- Każdy liczący się na rynku CMS adoptuje co
chwilę rozwiązania jakie oferują html5 i css3
- wyjaśnia Rafał Brzeski. - Są to rozwiązania,
które usprawniają technologicznie pracę
w zapleczu CMS-a i poprawiają odczucia
estetyczne, co przyczynia się do zwiększenia
efektywności pracy i wrażeń użytkownika
- tłumaczy.

Maciej Bednarczyk z Biura Podróży Reklamy
jako najistotniejsze z nowych rozwiązań
wymienia te, które dostarcza, rozwijana jeszcze,
wersja Joomla 3. - Jest to responsywny
webdesign systemu CMS. Dzięki takiemu
podejściu administrator będzie mógł zarządzać
stroną www również z poziomu tableta albo
smartfona - mówi. Z kolei Tomasz Stradomski za
jedno z najciekawszych nowych rozwiązań
uważa korzystanie w większym stopniu
z możliwości przeniesienia części zadań na
przeglądarkę przez Javascript. - To zmniejsza
liczbę przeładowań stron, odciąża serwer
i poprawia dynamikę strony dla użytkownika
- tłumaczy.
Nie da się zaprzeczyć, że kierunek rozwoju
systemów CMS-ów w tej chwili wyznacza rynek

Możliwości CMS-ów:
Nieograniczona rozbudowa dzięki systemom wtyczek, które mogą być łatwo
instalowane i zarządzane z poziomu modułów służących do zarządzania
rozszerzeniami.
Integracja z różnego typu systemami zewnętrznymi w ramach istniejącej architektury.
Uprawnienia dostępu dla użytkowników witryny określane na różne sposoby. Na
przykład do wybranych stron, sekcji, a także do wybranych elementów treści (czyli na
konkretnej stronie określone elementy będą widoczne tylko dla zdefiniowanych grup
użytkowników).
Ustanawianie grupom lub użytkownikom redakcyjnym dostępu do ustawień
wybranych stron albo modułów.
Dodawanie kolejnych wersji językowych wybranych podstron albo wydzielonych
sekcji.
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mobile. To w tym segmencie dzieje się teraz
najwięcej.
- Pojawia się coraz więcej CMS-ów
dedykowanych do budowy mobilnych stron
internetowych - podkreśla Rafał Brzeski.
Znajdziemy w nich rozwiązania zoptymalizowane
pod kątem przenośnych urządzeń z dotykowym
ekranem, wspierające budowanie responsywnych
układów treści (responsive design), geolokalizację,
wyświetlacze Retina i rozwiązania, które pozwolą
oszczędzić liczbę przesyłanych danych.

Rewolucja? Nie, raczej ewolucja
Proste zarządzanie treścią nie wystarczy więc
już nikomu. CMS-y przejmują kontrolę nad
całym funkcjonowaniem serwisu: od zarządzania

Zarządzanie językami i lokalizacjami pozwala na dostosowanie zachowania się
nieprzetłumaczonych lub nie podlegających tłumaczeniom elementów
serwisu.
Wgląd w historię zmian edycji każdego elementu treści lub całej strony
i możliwość przywrócenia pierwotnego stanu (tzw. wersjonowanie). System
kontroli wersji umożliwia też sprawdzenie, kto i kiedy dokonywał zmian.
Wsparcie dla pozycjonowania, np. przyjazne linki, zarządzanie tytułami stron,
opisami
i słowami kluczowymi oraz zaawansowane mapy stron w formacie .xml, itp.
Przestrzenie robocze, które umożliwiają redagowanie treści strony niezależnie
od wersji live i upublicznianie zmian w dowolnym czasie po ukończeniu edycji
lub w trybie akceptowania treści przez osoby decyzyjne.
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mediami, również społecznościowymi, po
odpowiednie instruowanie wyszukiwarek
i integrację z desktopem. Nie ma jednak mowy
o rewolucyjnych skokach. Zmiany
w funkcjonowaniu tych systemów to raczej
ewolucja, która podąża za trendami
w projektowaniu stron www.
- Zestawienie dostępnych nowych technologii
html5/css3 z zalewanym przez urządzenia
mobilne rynkiem, zaowocowało powstaniem
nowych zasad tworzenia stron o responsywnym
web designie - tłumaczy Maciej Bednarczyk.
Wraz z powstaniem pierwszych takich stron,
pojawiło się więc zapotrzebowanie na nowe
możliwości systemów CMS, które pozwoliłyby
użytkownikom na łatwą w obsłudze
administrację. - Weźmy za przykład trzy
społeczności tworzące najpopularniejsze
systemy CMS open-source: Wordpress,
Joomla oraz Drupal - wszystkie skupione są
obecnie na rozwoju nowych wersji, których
głównym atutem będzie łatwość tworzenia
oraz administracji stron responsywnych
- podkreśla.
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Rozwój CMS jest praktycznie nie do uniknięcia. Nawet dogłębna
analiza przed rozpoczęciem etapu implementacji CMS nie daje
gwarancji, że w trakcie użytkowania systemu nie pojawią się nowe
wymagania. Nie istnieją systemy umożliwiające realizacje
wszystkich funkcjonalności za pomocą wyłącznie narzędzi
redakcyjnych. Nowoczesne portale nie składają się tylko ze
statycznych treści zarządzanych przez CMS i bardzo często
wymagają implementacji dedykowanych funkcjonalności.

Marek Lesiak

dyrektor technologii Efigence
Artegence

Często klienci oczekują rozbudowanej strony wraz z propozycją
rozwoju o kolejne etapy, takie jak ekstranet. Nie zawsze przekłada się
to jednak na chęci oraz umiejętności obsługi rozbudowanych
systemów CMS. Niemniej jednak klienci są świadomi swoich potrzeb
i potrafią w sprawny sposób przekazać czego potrzebują.

Maciej Bednarczyk
project director
Biuro Podróży Reklamy
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Wojciech Rynkiewicz

FLASH I HTML5 W SIECI:
SYMBIOZA CZY RYWALIZACJA?

Dynamiczny rozwój html5 sprawia, że rywalizacja na rynku technologii mobilnych
nabrała rumieńców. Wsparcie tej specyfikacji przez największych graczy sektora IT,
na czele z Apple, Microsoftem i Google nie osłabiło jednak, wciąż mocnej pozycji
flasha. Jakie są zatem prognozy, co do przyszłości obu technologii?
Przyszłość internetu to html5 - w ten sposób
Dean Hachamovitch, główny menedżer Internet
Explorer w Microsoft ocenił na swoim blogu
w 2010 r. trend na rynku multimediów w sieci.
Zdanie to odbiło się szerokim echem w świecie
webowego dewelopmentu, tym bardziej, że
popularność urządzeń przenośnych dynamicznie
rosła i wszystko wskazywało na to, że rewolucja
w mobilnym ekosystemie to tylko kwestia czasu.
Szczególnie, że Hachamovitchowi od lat wtórował
Steve Jobs, działający na przekór Adobe i mający
zdanie, że flash jest dla mobilnego internetu ślepą
uliczką. Okazuje się jednak, że mimo ekspansji
html5 pozycja flasha w sieci wciąż jest silna,
a firmy nadal chętnie bazują na tej technologii.
Z badań przeprowadzonych przez firmę
Periscopic wynika, że w marcu 2012 r., dostęp
do kontentu opartego na flashu miało ponad dwa
razy tylu użytkowników sieci, co w html5.

Zasięg, wydajność
i kompatybilność
Skąd zatem wciąż mocna pozycja Flasha wśród
multimediów w sieci? Jak tłumaczy Łukasz
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Kubicki, activeMobi product manager
& mobile architect w e-point, jednym
z głównych celów każdego realizowanego
projektu, jest dotarcie do jak największej grupy
użytkowników oraz zapewnienie im możliwie
najlepszego user experience. - Jeżeli spojrzymy
na obecny szacunkowy zasięg obu technologii,
to otrzymamy odpowiedź na pytanie o dobrą
formę produktu od Adobe - wyjaśnia Kubicki.
- Obecnie zasięg technologii flash szacuje się
na około dwa miliardy użytkowników. Zakres
html5 oscyluje w granicach 800 milionów
- wylicza.
Specjaliści podkreślają również, że w przypadku
rozwiązań multimedialnych kluczową sprawą
jest ich wydajność, a na tym polu flash góruje
nad swoim młodszym konkurentem.
- Na ten moment aplikacje realizowane
w technologii Adobe są od kilku do
kilkudziesięciu razy wydajniejsze niż ich
odpowiedniki realizowane w html5
w zależności od systemu operacyjnego
oraz przeglądarki - twierdzi Łukasz Kubicki.

Na korzyść flasha przemawia także jego
kompatybilność z przeglądarkami. - Technologia
ta rozwijana jest od 1996 roku, więc doczekała się
wielu aplikacji do tworzenia takiej zawartości
w prosty sposób - mówi Piotr Kulczycki, dyrektor
zarządzający Crafton.
Z tego względu Flash jest m.in. o wiele częściej
kompatybilny z innymi narzędziami niż html5.
- Jeżeli dodać do tego, że Internet Explorer
w wersjach poniżej „dziewiątki” w ogóle nie
wspiera html5, to daje nam to kolejną garść
powodów, dla których pozycja flasha jest nadal
silna - dodaje Łukasz Kubicki.

Adobe porzuca flasha
Za dostępną już szesnasty rok technologią od
Adobe (wcześniej Macromedia) stoją miliony
różnorodnych interakcji i identyfikacji wizualnych:
grafik reklamowych, komercyjnych spotów na
telebimy, wideo w sieci, gier online oraz witryn ich
wyświetlających. Jej fani zwracają uwagę na fakt,
że to także zaawansowana technologicznie
infrastruktura, będąca od lat podstawą
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funkcjonowania wielu gałęzi e-biznesu, z których
na co dzień korzystają miliony użytkowników.

Flash jest w dalszym ciągu technologią dużo bezpieczniejszą niż
html5 (szczególnie ważne przy tworzeniu gier z nagrodami), ma
wiele lat doświadczenia, wygodne środowisko dewelopmentu,
penetrację rynku sięgającą 99 proc. Z drugiej strony html5 jest
technologią niedojrzałą, cały czas na etapie rozwoju, stwarzającą
problemy podczas procesu produkcji. Flash jest cały czas rozwijany
i zyskuje na funkcjonalności i wydajności. Obecna wersja 11.4
zapewnia rewelacyjne wsparcie dla wysokiej jakości wideo i 3D, co
jest szczególnie przydatne przy produkcji gier i aplikacji z bogatym
kontentem tego typu.

Czy możliwy jest zatem scenariusz, w którym
firmy zarabiające w sieci zamienią sprawdzone
rozwiązania na nowe standardy html, mimo że do
tej pory ciągle korzystały z projektów opartych na
starszych wersjach specyfikacji?
Zdaniem Rafała Brzeskiego, head of the web
development w The Digitals, firmy tworzące
strony mobilne świadome są już tego, że flash
wycofywany jest z segmentu mobilnego.
- Dlatego ciężko mi jest zgodzić się
z twierdzeniem, że firmy ciągle wykorzystują
technologie Adobe budując tego typu strony
- przekonuje. - To, że na nowo tworzonych
stronach wciąż pojawia się flash może oznaczać
brak świadomości sytuacji na rynku lub efekt
ignorancji segmentu mobilnego - dodaje Brzeski.
Ekspert The Digitals zaznacza, że Adobe
ostatecznie pogrzebało mobilnego flasha
w momencie, kiedy samo zdecydowało się
usunąć swoją aplikację z Google Play. Już
wcześniejsza informacja amerykańskiego
koncernu, z listopada 2011 r. mówiąca
o rezygnacji z dalszych prac nad rozwojem tej
technologii na platformy mobilne na rzecz
zaangażowania się w rozwój html5, była
sygnałem alarmowym. Odebrana została jako
przysłowiowe złożenie broni przed głównym
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Michał Pęczalski
head of multimedia dept.
Hypermedia ISOBAR

rywalem i pogodzenie się z porażką w świecie
urządzeń przenośnych. Definitywny rozwód
nastąpił 15 sierpnia 2012 r. kiedy to flash zniknął
z Google Play.

Silna grupa wsparcia
Mimo, że dotychczasowe wersje html nie
zrewolucjonizowały internetu, specjaliści zwracają
uwagę na potencjał najnowszego produktu
oznaczonego cyfrą 5. - Jest to technologia, która
rozwija się bardzo dynamicznie i ma silną grupę
wsparcia w postaci Apple, Google, Microsoft oraz
samego Adobe - mówi Kubicki.
Nie tylko wspomniany Android zakończył
współpracę z flashem. Ostatnio również Microsoft

zdecydował, że nowe tablety Windows 8 nie będą
go obsługiwały.
Nie po drodze z technologią Adobe było od lat
koncernowi Apple. Jednym z głównych
argumentów na „nie” ze strony potentata z logo
nadgryzionego jabłka był brak przystosowania do
wymogów nowoczesnych platform i systemów.
Jak napisał w 2010 r. Steve Jobs w specjalnym
liście Thoughts on Flash, flasha stworzono w erze
komputerów PC i interfejsów obsługiwanych za
pomocą myszy, ale jest całkowicie zrozumiałe, że
Adobe chce rozpowszechnić technologię na inne
urządzenia i systemy. Problem w tym, że flash nie
jest przystosowany do wymogów nowoczesnych
platform i systemów.
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- Wynika to przede wszystkim z faktu, że
większość urządzeń mobilnych ma problem
z jego płynną obsługą - tłumaczy Piotr Kulczycki.
- Jest to technologia zużywająca dużo energii
i znacznie przyspiesza czas rozładowania baterii,
co i tak stanowi problem na przykład
w smartfonach. Nie bez winy były również częste
luki w aplikacji, wykorzystywane przez hakerów
- podkreśla Kulczycki.

Gwiazda html5 zaświeci
za kilka lat
Czy html5 wypłynie na szerokie wody,
marginalizując znaczenie rywala? Eksperci
zalecają, by o przyszłości obu technologii, mówić
z perspektywy dwóch rynków urządzeń:
desktopowych oraz mobilnych.

wspierać go dla Androida. W mobile rządzi już
tylko html5 - stwierdza Brzeski. Ekspert
przewiduje, że w perspektywie pięciu lat na
sąsiednim - desktopowym podwórku sytuacja
również ulegnie podobnej zmianie. - Ostatecznie
flash pozostanie i dalej będzie rozwijany tyle, że
nie na potrzeby stron internetowych - dodaje.
Piotr Kulczycki sugeruje, że na razie trudno
w ogóle mówić o regularnej rywalizacji,
pamiętając, że html5 jest przecież cały czas
w fazie tworzenia. - Wedle zapowiedzi, ta
specyfikacja ma zostać ukończona w 2014 roku
zaś jej wersja 5.1 w 2016 - zaznacza Kulczycki.
Jego zdaniem najprawdopodobniej przez
najbliższych kilka lat obie technologie będą ze
sobą współdziałały i uzupełniały się, poza

- W tym pierwszym silna pozycja flasha na
pewno utrzyma się przez najbliższe dwa lata, do
czasu aż standard html5 zostanie zamknięty
i przeglądarki osiągną stosunkowo spójny
i wydajny poziom wsparcia - mówi Łukasz
Kubicki. - Sytuacja ma się inaczej, jeżeli chodzi
o rynek urządzeń mobilnych. Tutaj flash traci
z każdym dniem - podkreśla.
Opinię na temat przyszłości obu specyfikacji
podziela Rafał Brzeski. - Na urządzeniach
mobilnych flash już praktycznie przestał istnieć,
kilka miesięcy temu Adobe zaprzestało przecież

Raport interaktywnie.com - użyteczność w internecie

wykorzystaniem w przeglądarkach na
urządzeniach mobilnych.
Czy zatem pełną ocenę html5 determinuje mit
nieukończonego produktu? Do tego wątku
nawiązał ostatnio Mark Zuckerberg w wywiadzie
udzielonym podczas konferencji TechCrunch
Disrupt. Założyciel Facebooka powiedział wprost,
że jego serwis społecznościowy stracił dwa lata
stawiając na technologię html5 zamiast na kod
natywny. Zuckerberg przyznał się do błędu, jakim
było oparcie wersji mobilnych Facebooka na
najnowszej specyfikacji html, która niestety nie
jest jeszcze gotowa na takie wyzwania.
- Największą zaletą html5 miało być uproszczenie
procesu produkcji stron i aplikacji. Robisz raz,

Na rynku urządzeń mobilnych flash traci z każdym dniem. Wydaje
się, że przysłowiowy gwóźdź do trumny tej specyfikacji, w segmencie
urządzeń mobilnych dołożyło samo Adobe ogłaszając, w listopadzie
2011, że zaprzestaje rozwoju Flash Player'a dla urządzeń mobilnych
na rzecz zaangażowania się w rozwój html5.

Łukasz Kubicki

activeMobi product manager & mobile architect
e-point SA
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a możesz oglądać to wszędzie: na komputerze,
tablecie albo na smartfonie - tłumaczy Michał
Pęczalski.
Według specjalistów to mit, gdyż rzeczywistość
rozmija się z oczekiwaniami. - Są duże problemy
z uzyskaniem spójnych efektów już na etapie
przeglądarek desktopowych, nie wspominając
o przeglądarkach smartfonowych i tabletowych.
Zwykle tworzone są dwie wersje strony
w html5/flashu i dodatkowo w bardziej
skromnym html, by zapewnić wyświetlanie
strony na komórkach - wyjaśnia.

Przewaga flasha nad html5 stopniowo się zaciera i proces ten będzie
trwał jeszcze kilka lat. Jeśli chodzi na przykład o kompatybilność
z przeglądarkami to obecna sytuacja wygląda tak, że istotnie to flash
ma tutaj ciągle przewagę w penetracji rynku. Na tym polu wszystko
jednak bardzo dynamicznie się zmienia i jak pokazują statystyki
udział w rynku przeglądarek nie wspierających html5 sukcesywnie
się zmniejsza. Kwestią czasu jest więc moment w którym
przestaniemy w ogóle spoglądać na tego typu klasyfikacje.

Rafał Brzeski

head of the web development
The Digitals

Pod jakim znakiem stoi zatem przyszłość obu
specyfikacji: symbiozy czy rywalizacji?
- Wiele wskazuje na to, że obie technologie
spotkają się w połowie drogi i będą mogły razem
egzystować na rynku w kategorii technologii
wspieranych przez przeglądarki - prognozuje
Pęczalski.
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Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

BUDUJESZ RAZ, A UŻYTKOWNIK
OGLĄDA NA CZYM CHCE

Obecnie przy budowaniu serwisów internetowych standardem powinno być już myślenie o tym,
że komputery stacjonarne i laptopy nie będą jedynymi urządzeniami, na których użytkownicy wyświetlą
stronę. Dlatego warto stosować ideę responsive web design, czyli projektować witrynę tak, by dopasować
ją także do sprzętów mobilnych i pokazać treść inaczej w zależności od urządzenia, zachowując jednocześnie
koncepcję serwisu. Eksperci przekonują, że niemal każdy layout można zbudować w ten sposób, trzeba tylko
pamiętać o kilku zasadach podczas planowania i projektowania.
Badania rynku prowadzone przez Morgan Stanley
Research pokazują, że użytkownicy równie często
zaglądają do sieci z urządzeń mobilnych, co
z desktopowych. Prognozy na najbliższe lata
(2013-14) przewidują zdominowanie rynku przez
urządzenia mobilne. Responsive web design jest
więc naturalną i wychodzącą na przeciw erze
urządzeń mobilnych reakcją. Projektowanie
serwisów w RWD zakłada przygotowanie
czterech layoutów strony dla każdego typu
urządzeń: komputerów stacjonarnych, laptopów,
tabletów oraz smartfonów.
Jak twierdzą specjaliści, głównymi zasadami przy
budowanie stron w oparciu o RWD są:
elastyczna siatka strony www,
elastyczny rozmiar obrazów zawartych na
stronie,
precyzyjne dopasowywanie jakości kontentu
strony do mediów.
- Stosowanie wymienionych zasad umożliwia
płynne przejście między czterema kluczowymi
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układami strony pozwalając na obejrzenie
strony www nawet w urządzeniach, które
jeszcze nie powstały - mówi Maciej Bednarczyk,
project director w agencji Biuro Podróży
Reklamy. W zasadzie prawie każdy layout
można stworzyć stosując responsywne
projektowanie stron.
- Wymaga to jednak prawie zawsze przemyślenia
od podstaw nawigacji, umiejscowienia i rodzaju
reklam i innych elementów składowych. To z kolei
wymusza najczęściej inny layout
i przeprojektowanie elementów graficznych
tak, by można było je elastycznie przearanżować
lub zmienić w zależności od urządzenia,
rozdzielczości czy orientacji ekranu - stwierdza
Tomasz Stradomski, prezes InteliSoft.
Niektórzy uważają nawet, że bazując na html5
oraz css3 (media queries), możliwe jest
przygotowanie layoutu dopasowanego do
każdego typu urządzenia.

Mimo tego należy jednak pamiętać o istotnych
zasadach podczas planowania i projektowania.
- Przede wszystkim należy rozpocząć
projektowanie od końca, czyli od urządzeń
mobilnych z małymi rozdzielczościami, których
używa się inaczej niż tradycyjnych serwisów
internetowych. Obecnie, gdy dostęp do
technologii mobilnych jest bardzo szeroki,
projektanci nie są w stanie określić w jakich
warunkach i z jakich urządzeń korzystał będzie
użytkownik końcowy, dlatego też tak istotny jest
sam dobór treści i mechanizmów
wykorzystywanych podczas korzystania
z produktu - tłumaczy Łukasz Nowacki, senior
project manager z agencji Kamikaze.
Dodaje, że należy pamiętać np. o tym, że
użytkownik może korzystać z serwisu w tramwaju
jadącym po zdezelowanym torowisku w mroźny
poranek. Korzystanie z ekranów dotykowych
skostniałymi palcami musi być bardzo intuicyjne,
a szybkość odnajdywania szukanego kontentu
bardzo wysoka. - Nawigacja musi być
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przystosowana do rozmiaru ekranu urządzenia
mobilnego zachowując odpowiednią czytelność,
a możliwość scrollowania zostaje zachowana do
osi pionowej - mówi Łukasz Nowacki.
Projektowanie pod responsive rozpoczyna się
od naszkicowania pomysłów na makietach przy
zachowaniu dużej wrażliwości na szczegóły.
- Podczas makietowania istotny jest dobór
elastycznego gridu, który zmienia się
proporcjonalnie do szerokości strony, tzw.
płynnego gridu - wyjaśnia Nowacki. Podkreśla,
że bardzo istotne jest również ustalenie,
zaprojektowanie i przetestowanie płynnych
przejść pomiędzy poszczególnymi designami.
Kolejna zasad, której trzeba się trzymać
korzystając z responsie web design to unikanie
popupów, lightboxów, otwierania linków
w osobnych oknach, czy tym bardziej
multipopupów.
- Koniecznością staje się rezygnacja z ciężkich
rozwiązań flashowych, których nie obsługują
urządzania z iOS, a w Androidzie wymagają
dodatkowej aplikacji. Należy uważać na skrypty
JavaScript z uwagi na to, że nie każdy zadziała
w każdej przeglądarce. Nie należy również
używać pozycjonowania elementów o ustalonej
pozycji, czyli position: fixe - przestrzega ekspert.
Są jednak i tacy, którzy wskazują, że tylko
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Pamiętam czasy, gdy standardem było projektowanie stron pod
rozdzielczość 800x600. Przez ostatnią dekadę przyzwyczailiśmy się
do tego, że ekrany z roku na rok zwiększały swoją rozdzielczość.
Zmieniały się również standardy tworzenia layoutów: zwiększanie
szerokości strony, rozmiaru czcionki czy odstępów. W pewnym
momencie okazało się, że małe rozdzielczości wracają wraz
z upowszechnieniem urządzeń mobilnych. Pojawił się więc dylemat
- czy tworzyć witryny dedykowane wersji mobilnej czy może
dostosować to co już mamy tak, by dobrze wyglądało na każdym
ekranie? Responsive web design jest odpowiedzią na ten problem.

Jacek Tobiasz

projektant systemów informatycznych
Ideo Sp. z o.o.

Piotr Kulczycki
dyrektor zarządzający
Crafton

Naczelną zasadą responsive web design jest czytelność strony
w każdej rozdzielczości ekranu. Serwis ma być równie przejrzysty na
ekranie 20-calowym jak i na smartfonie. Aby to osiągnąć, nie
wystarczy już samo manipulowanie szerokością kolumn tekstu.
W zależności od rozmiaru okna, poszczególne elementy strony
(obrazki, reklamy, formularze) zmieniają swoje położenie i formę,
a czasem zupełnie znikają. Wszystko to ma przede wszystkim
zapewnić czytelność na małych ekranach, często dotykowych,
a więc takich, na których operujemy bez precyzyjnego kursora.
Z tego względu projekt responsywnej strony, warto zacząć „od
końca” - najpierw tworząc wersję mobilną. Bo dużo łatwiej najpierw
wybrać treści najważniejsze, niż po zbudowaniu wersji
pełnoekranowej, usuwać zbędne.
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określone typy portali i serwisów nadają się do
budowania wedle zasad RWD, czyli przede
wszystkim dynamicznego dostosowania wyglądu
i działania strony do urządzenia na którym jest
ona wyświetlana, oraz jednego kodu
(html+css+js) dla całego serwisu.
- Nie każdy layout nadaje się do realizacji w tak
przyjętych założeniach. Można oczywiście
spierać się co do poziomu dostosowania, ale
resposive web design zakłada, że na końcu
użytkownik ma kontakt z ergonomiczną, w pełni
funkcjonalną stroną. Najlepszym kandydatem do
takiego podejścia są serwisy typowo contentowe
z minimalnym designem: galerie zdjęć, listy
dyskusyjne, itp. - wylicza Jan Namedyński,
partner, strategy & Social Media director
w agencji Red8 Digital.
Stosunkowo słabym pomysłem jest jego zdaniem
projektowanie narzędzi i serwisów typowo
reklamowych opartych o rozbudowany, bogaty
projekt graficzny.

Nie wszystko do pokazania
Urządzenia mobilne stawiają przed projektantami
stron wymagania, które sprawiają, że trzeba
odpowiedzieć na pytanie - czy wszystkie
elementy strony, które chcemy pokazać na
desktopach, jest sens pokazywać również na
urządzeniach z mniejszymi ekranami?
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- Musimy pamiętać o innym kontekście w jakim
znajduje się użytkownik takiego serwisu. Skoro
wchodzi na dany serwis na urządzeniu mobilnym,
to pewnie dlatego, że już, teraz potrzebuje
informacji. W większości przypadków
w zupełności zadowoli go informacja
o produkcie/usłudze, cennik, dane
kontaktowe/adres i może jakaś galeria produktu.
Cała reszta informacji, które może by przeglądał
siedząc przed komputerem jest raczej zbędna
- przekonuje Jacek Tobiasz, projektant systemów
informatycznych z Ideo.
Należy również pamiętać o tym, że palec jako
urządzenie wskazujące nie ma takiej precyzji jak
myszka dlatego wszystkie elementy interaktywne
powinny zachować odpowiednie rozmiary i
odstępy. Dobrym przykładem dylematu na jaki
możemy się natknąć jest próba pokazania menu.
- Na desktopach chcemy pokazać poziome menu
rozwijane po najechaniu myszką, na ekranach
dotykowych nie jest to takie oczywiste - zwraca
uwagę Jacek Tobiasz.

dostosowany do małych ekranów. Zbyt
skomplikowane układy są więc z założenia
bezużyteczne. Jednak wraz ze zwiększaniem
rozmiarów okna przeglądarki, można do widoku
strony dodawać kolejne elementy. Efekt końcowy
może zatem znacznie różnić się od wersji
minimalistycznej - wskazuje Piotr Kulczycki,
dyrektor zarządzający Crafton.
Responsive web design nie stwarza przeszkód nie
do przejścia i przy odpowiednim nakładzie pracy
można stworzyć z nim naprawdę rewelacyjne
strony. - Jest to w miarę nowy trend, więc
z czasem będzie się pojawiało coraz więcej
stworzonych przez społeczności deweloperów
opracowań i pomocy. Wszelkie dzisiejsze
problemy z RWD, już za tydzień mogą mieć
dziesiątki rozwiązań - uważa Piotr Kulczycki.

Po stronie plusów

Pełne wykorzystanie możliwości jakie daje RWD,
zależy tak naprawdę od umiejętności grafika oraz
projektanta strony.

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem
responsive design jest zdecydowanie tańszym
rozwiązaniem niż zrobienie osobnej strony dla
urządzeń mobilnych, chociażby z uwagi na dużą
liczbę rozdzielczości urządzeń mobilnych oraz
zupełnie osobny layout dla tabletów.

- Jako, że jej tworzenie warto prowadzić zgodnie
z regułą „mobile first”, można się równie dobrze
spytać: czy strona mobilna może mieć każdy
layout? Najważniejsze przecież, by był on

- Korzyści można wymienić sporo. Najważniejsze
jest to, że dzięki RWD można dosyć szybko
przygotować wersję mobilną strony, nawet już
istniejącej - mówię tutaj o samej implementacji.
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Ponadto nie jest to zadanie specjalnie
skomplikowane, gdyż opiera się o już istniejące
standardy - ocenia Jacek Tobiasz.
Po stronie korzyści specjaliści wymieniają też to,
że pracuje się zawsze na jednej strukturze html.
- Zmiana wyglądu witryny odbywa się bez
konieczności przeładowywania strony, wszystko
dzieje się w locie, a więc bardzo szybko. RWD jest
przyszłościowy, już dziś możemy przygotować
stronę, która będzie ciekawie wyglądała czy to na
smartfonie, czy też na ekranie telewizora
połączonego z konsolą do grania - mówi Michał
Patera, frontend developer w Hypermedia Isobar.
Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorców
podstawową korzyścią, jest łatwiejszy odbiór
treści serwisu , w tym również reklam, przez
użytkowników. Według szacunków IDC do końca
2012 r. udział smartfonów przekroczy w Polsce
50 proc. użytkowników telefonów komórkowych.
Jest to więc duża i dynamicznie rosnąca grupa
potencjalnych odbiorców.
- Kolejnym plusem jest często mniejszy rozmiar
stron, a więc szybsze ich pobieranie również na
desktopach. Wynika to z faktu, iż responsive
design jest najłatwiej osiągnąć przy
ograniczonym użyciu ozdobników graficznych
i poleganiu na stylach css w miejsce tradycyjnie
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Łukasz Nowacki
senior project manager
Kamikaze

Żeby w bardzo prosty i ciekawy sposób przedstawić różnice między
wyborem technologii: dedykowana strona mobilna, czy serwis
w responsive design warto przytoczyć obecną kampanię
prezydencką ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że kandydaci
wybrali różne strategie mobilne dla swoich oficjalnych stron
internetowych. Kandydat Republikanów - Mitt Romney ma mobilną
dedykowaną stronę internetową, a strona Baracka Obamy wykonana
jest z wykorzystaniem technologii responsywnych. Obie technologie
mają wady i zalety, ale zdecydowanego zwycięzcy, przeciwnie do
wyborów, które go zapewne wyłonią - nie ma. Dowodzi to jedynie, że
nie ma jednej dobrej metody do tworzenia serwisów internetowych.
Osobiście jednak uważam, że przed responsive web design kryją się
ogromne perspektywy, a na ten moment technologia z uwagi na
oszczędność czasu jest zdecydowanie tańsza.

wykorzystywanych do tego celu obrazków
- tłumaczy Tomasz Stradomski.
Czasem decyzja o pójściu w stronę RWD może
oznaczać świadomą rezygnację ze wsparcia dla
starych przeglądarek używanych przez niewielką
liczbę użytkowników. - To może owocować
mniejszą ilością kodu do pobrania
(poprawiającego błędy tych przeglądarek) czy też
bardziej przejrzystą, łatwiej indeksowalną przez
wyszukiwarki składnią html. Jeszcze jedną zaletą
jest zmniejszenie kosztów etapu analizy
prezentacji uwzględniającego nie jedno, a kilka
urządzeń; jest on dużo prostszy przy stosowaniu
responsive design - podkreśla Stradomski.

Warto ponieść koszty?
Nie brakuje opinii, że zaprojektowanie
i stworzenie responsywnej strony zajmuje
znacznie więcej czasu niż w przypadku
tradycyjnego serwisu. Pociąga to niestety za sobą
koszty.
- Jednak jeśli porównamy to z czasem pracy nad
stroną tradycyjną, wersją mobilną i jeszcze wersją
na tablety - to wypada zdecydowanie lepiej.
Wtedy zamiast wdrażać kilka stron, zajmujemy się
jedną - jest ona za to doskonale dopracowana
i dogłębnie przemyślana - argumentuje Piotr
Kulczycki.
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Właśnie planowanie, ustalanie hierarchii
elementów oraz ich zmian, jest głównym
powodem różnicy w kosztach stworzenia serwisu.
Dla firmy, której nie zależy na klientach
korzystających z jej strony z urządzeń innych niż
komputery, może to być zbędny wydatek.
Obecnie są to już z dużym
prawdopodobieństwem przypadki pojedyncze.
- Jeśli natomiast firma troszczy się o swoich
mobilnych użytkowników, zdecydowanie bardziej
będzie się jej opłacało stworzenie jednej wersji, za
to wykorzystującej responsive design. Zalety
możemy dostrzec także już po wdrożeniu. Do
utrzymania jest tylko jeden kod, a zmiany
wystarczy wprowadzić jednorazowo. Wszystkim
użytkownikom możemy podawać ten sam adres,
nieważne z jakiego urządzenia będą korzystać
- podkreśla Piotr Kulczycki i dodaje, że jeszcze
w fazie projektu, problemem może być
stosunkowa nowość tego modelu. Przez to
trudniej znaleźć pomoc lub gotowe rozwiązania.
Dlatego należy się liczyć z tym, że początki pracy
z RWD będą przebiegały metodą prób i błędów.
- Największa zaleta stron responsywnych,
widoczna jest ze strony użytkownika. W końcu
nie będzie on zmuszony przewijać „w bok”
w mniejszym oknie, a na telefonie nie będzie miał
problemu z kliknięciem w to, w co chce, bo akurat
link jest za mały - dodaje Kulczycki.
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Budowa stron w oparciu o RWD jest droższa. Wynika to z potrzeby
zaprojektowania głównego layouty strony www wraz z dodatkowymi
mniejszymi layoutami dla poszczególnych typów urządzeń (laptopy,
tablety, smartfony). Dopasowanie layoutu strony do różnych
wielkości ekranu bardzo często wymusza przygotowanie przez
grafika alternatywnych nagłowków, menu itp. Ponadto stworzenie
strony w oparciu o responsie web design wymaga od front-endowca
wyższych kwalifikacji. Niemniej jednak jest rekomendowanym
rozwiązaniem budowy zoptymalizowanych mobilnych stron www
przez Google, co umacnia tę ideę.

Maciej Bednarczyk
project director
Biuro Podróży Reklamy

Ważnym elementem jest to, czy strona powstaje od nowa, czy trzeba
przerobić już istniejącą. Przy rozbudowanym graficznie layoucie
przerobienie witryny tak, by miała elastyczny układ, może być
ciekawym wyzwaniem, które na pewno pochłonie więcej czasu.
Robiąc stronę od nowa, można przemyśleć układ i rozplanować
elementy tak, aby ułatwiło to pracę i siłą rzeczy było atrakcyjniejsze
pod względem kosztów. Nie zmienia to jednak faktu, że technologia
pędzi do przodu i z pewnością strony mobile friendly staną się
niebawem standardem.

Michał Patera
frontend developer
Hypermedia Isobar
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Strona będzie wyglądać dobrze i naturalnie
- jakby została stworzona właśnie pod dane
urządzenie. Internauta nie zostanie też zasypany
mniej istotnymi treściami. Podsumowując - zalety
RWD można ująć w następujących punktach:
oszczędność pieniędzy - niższe koszty
utrzymania jednej wersji strony,
oszczędność czasu - wprowadzanie zmian
wiąże się z modyfikacją jednego kodu
źródłowego,
poprawa SEO - wymaga detalicznego
przygotowania kodu strony, co jest bardzo
dobrze odbieranie przez crawler'y Google,
lepsza wydajność - szybsze ładowanie się stron
www, dzięki dopasowaniu jakości contentu do
urządzeń (od czasu wprowdzenia css3 media
queries),
szersza obsługa przeglądarek,
jeden adres URL,
kompleksowe śledzenie ruchu na stronie,
gromadzenie wszystkich społeczności wokół
jednego miejsca,
architektura informacji na każdym urządzeniu
jest analogiczna, co pozwala użytkownikowi
łatwiej się po niej poruszać.

Trochę wad
Nie można jednak nie wspomnieć o tym, co jest
niedoskonałością RWD. Bo rozwiązanie to, jak
każde inne, ma też swoje wady.
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Jeśli identyfikacja wizualna firmy jest mocno związana z bogatymi
elementami graficznymi, czasem może być je ciężko uwzględnić
w layoucie responsive. Także samo wdrożenie może być nieco
bardziej skomplikowane i wymagać znajomości rzadziej używanych
możliwości css. Do responsive web design potrzeba grafika
znającego wymagania tego podejścia, co może zawęzić wybór
odpowiedniego podmiotu oraz podwyższyć koszty.

Tomasz Stradomski
prezes zarządu
InteliSoft

Jan Namedyński

partner, strategy & Social Media director
Red8 Digital

Podsumowując - responsive web design może być finansową
i organizacyjną inwestycją w przyszłość. Dopasowując się do
mobilnego odbiorcy już dziś, przygotowujemy nasz content do jak
najbardziej optymalnego odbioru jutro, maksymalizując nasze
szanse na wzrost liczby zadowolonych odbiorców i minimalizując
ryzyko ich utraty na rzecz bardziej przewidującego serwisu.

Z jednej strony oszczędność na kosztach zaprojektowania
i wdrożenia, z drugiej niższy koszt adaptacji, utrzymania
i konserwacji. W praktyce tylko wąska grupa projektów nadaje się do
realizacji tej filozofii. RWD to proteza, półśrodek, który komplikuje cały
proces i powoduje, że na końcu decyzje projektowe nie są
podyktowane celami, które ma realizować serwis, tylko możliwością
automatycznej adaptacji wyglądu. Od strony technicznej
przedsięwzięcie jest jeszcze bardziej skomplikowane - testowanie
w serwisie opartym o takie zasady jest znacznie trudniejsze,
a poprawki bardziej czasochłonne. Alternatywa jest tylko pozornie
droższa - dwie wersje, jedna przystosowana do urządzeń z myszką,
druga do urządzeń z ekranem dotykowym, czyli klasyczna strona
www i jej wersja mobilna, która powinna adaptować się do różnych
rozdzielczości.
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- To przykładowo zbędny transfer danych na
urządzeniach mobilnych. Mimo tego, że
pokazujemy zdjęcia w mniejszych rozmiarach to
i tak najczęściej są przesyłane do urządzenia
duże zdjęcia - takie same jak na komputerze
stacjonarnym - i dopiero podczas wyświetlania
są skalowane do rozdzielczości urządzenia
- Jacek Tobiasz wskazuje na jeden
mankamentów. Analogicznie pliki css,
JavaScript czy sam html będą zawierać
wszystkie elementy wykorzystywane na
ekranach o dużych rozdzielczościach mimo
tego, że nie wszystkie pojawią się na
urządzeniach mobilnych. Tobiasz dorzuca do
tego jeszcze fakt, że nie wszystkie starsze
przeglądarki w pełni spełniają wymagania
nakładane przez koncepcję RWD.
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Dla wielu firm istotną wadą będzie też kwestia
wspomnianych już kosztów. - Z punktu widzenia
przedsiebiorcy są to na pewno dodatkowe koszty
związane z dostosowaniem serwisu - przyznaje
Michał Patera.
- Na pewno jest to rozwiązanie droższe niż
zaprojektowanie strony tylko pod desktopy.
Trzeba przygotować projekt graficzny kilku wersji
dostosowanych do różnych rozdzielczości,
a następnie wytłumaczyć klientowi, że
poszczególne elementy mogą zmieniać swoje
położenie i rozmiary - tłumaczy Jacek Tobiasz.
Zaznacza jednak, że późniejsze utrzymywanie tak
zaprojektowanej strony jest tańsze niż utrzymywanie
dwóch lub więcej odrębnych stron. A to znacznie
ogranicza koszty w ujęciu całościowym.
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Anna Zarudzka
Chilid

GOING RESPONSIVE - CZY JESTEŚ
GOTÓW NA RESPONSIVE WEB DESIGN?
ARTYKUŁ PROMOCYJNY

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Responsive web design to nowe podejście i nowa filozofia tworzenia i budowania
serwisów i aplikacji internetowych. Nowe i ciekawe.
Klient pyta polskiego wykonawcę: Czy warto
w Polsce oferować resposive web design? Czy
polski klient jest na to gotowy? Czy to chwilowa
nowość czy rewolucja? Czy moja firma ma być
pierwsza czy ostatnia w wyborze tego
rozwiązania?

smartfony, a nie IE7 na desktopie); jeśli jesteś
gotów uwierzyć, że wyższe kwoty wydane
w procesie tworzenia, w końcowym rozliczeniu
wypadają taniej, bo nie musisz tworzyć
odrębnych światów w zależności od nośnika, za
każdym razem osobno ich utrzymywać
i aktualizować...

...i jeśli jesteś gotów na zupełnie nowy sposób
pracy nad serwisem, zapraszam w podróż do
zupełnie innej rzeczywistości współpracy
i tworzenia.
Zapraszam do agile, do zwinności, do
iteracyjnego responsive web design.

Odpowiadam: Jeśli jesteś na to gotów
– ruszamy!
RWD, jak każde rozwiązanie, ma swoje wady
i zalety (lub nazywając je inaczej: biznesowe
powody), dla których warto je wybrać lub nie.
Zależy od kontekstu, budżetu, terminów,
oczekiwań.
Jeśli wiesz, że twoi odbiorcy naprawdę to
zrozumieją i docenią; jeśli chcesz optymalizować
koszty utrzymania aplikacji i serwisu,
wprowadzania zmian, aktualizacji, statystyk; jeśli
chcesz dbać o wizerunek podążającego za
trendami; jeśli nie chcesz irytować swoich
użytkowników niedostępnym mobilnie serwisem
(i jeśli twoja grupa odbiorców naprawdę posiada
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Zacznę od tego, że RWD jest trudny. Dla nowych
projektantów i deweloperów - bo wymaga
wybrania osób o wysokich, nowych
kwalifikacjach, a dla klientów – bo wymaga
całkowitego otwarcia na „nowe”.
Wprost ujmując – będzie to wymagać od ciebie
wiary w umiejętności i transparencję zespołu,
nowego podejścia, poszerzenia własnych
horyzontów oczekiwań i współpracy oraz
...odzwyczajenia się od starych nawyków.
Nie zaryzykuję tezy, że to, co przedstawiam to
jedyny dobry sposób działania, pozbawiony
możliwości zachwiania proces - obserwując
propozycje innych projektantów i agencji,
zauważyłam, że istnieją pewne wspólne wątki w
punktach zapalnych starego procesu, które ta
propozycja eliminuje.

Jak było ?
"Stary" proces projektowania serwisów i aplikacji
jest bardzo liniowy i bezproblemowy do
zrozumienia.
Analiza:
Kick-off projektu
Analiza projektu – gdzie jest i gdzie będzie
Twoja organizacja, co aktualnie robi i gdzie
chce pójść w przyszłości
Strategia zawartości
Strategia SEO
Analiza grupy docelowej/research/badania
Design:
Szkice, makiety (wykonywane przez niewielu
wykonawców często zwierające Lorem Ipsum)
Mood boards* (wykonywane przez bardzo
niewielu)

Projekt graficzny (Lorem Ipsum przy braku
projektowania treści)
Development:
HTML/CSS/JS
CMS,
Dodatkowe funkcjonalności
Implementacja:
Testy i wdrożenie
Czego brakuje? Co przeważnie ucieka w tym
procesie?
Planowanie zawartości – strategia zawartości,
architektura informacji, która ma kluczowe
znaczenie w dotarciu do odbiorcy. Budowanie
z myślą o przekazie i jego priorytetach,
projektowanie treści.
Oczywiście rozwiązaniem tego problemu jest
tworzenie makiet, zawierających w pełni
przeanalizowany tekst i układ zawartości
i potraktowanie projektowania graficznego jako
służebnego wobec makiet. Front-end deweloperzy
i projektanci interfejsów, w których pracy drzemie
wielka moc wpływania na atrakcyjność aplikacji,
jej dynamikę i siłę interakcji pozostawieni zostają
w roli całkowicie sterowanych projektem
graficznym. Przede wszystkim jednak główny
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problem polega na tym, że projektując na inne
nośniki... musimy myśleć od początku. Od
początku cały ten proces przechodzić.
Co będzie, gdy nośników o różnej wielkości
ekranu i specyfice będą dziesiątki?
Co, gdy twój serwis będzie miał się wyświetlać
na wyświetlaczu lodówki lub ekranie
w samochodzie?

Jak jest i będzie?
Resposive web design kocha agile.
Pierwsze rezultaty pracy widzisz tuż po
rozpoczęciu prac i widzisz realne efekty.

Więcej czasu na testy
Czas planowany na testy albo „zjadany jest“
przez projektowanie grafiki, albo podczas
negocjacji jest przez ciebie maksymalnie
skracany. Skoro eksperci wykonują aplikację
– to w założeniu od razu wykonują ją dobrze.
Responsive web design wymaga więcej – to
nie tylko kilka desktopowych przeglądarek,
a wielość nośników w, nadal nowym dla
wszystkich, świecie bałaganu technicznego
ich autorów.
Inny proces - składowe procesu są znane
- kluczem odmienności są zależności
między nimi:

Analiza:
Kick-off projektu
Analiza projektu – gdzie jest i gdzie będzie
Twoja organizacja, co aktualnie robi i gdzie
chce pójść w przyszłości
Strategia zawartości
Strategia SEO
Analiza grupy docelowej/research/badania
Design:
szkice, makiety
mood boards*
tablice stron/zakładek/części – przedstawienie
utrzymania zawartości niezależnie od nośnika
prezentacji. Zestaw tabel treści według

Jesteś częścią procesu. Na co musisz się
przygotować?
Iteracyjność i współdziałanie
Orędowników procesu waterfall (i miłośników
Gantta) nie neguję, ale ostrzegam – to nie
działa w rzeczywistości multi-screen. Ścisła
współpraca jest absolutnie niezbędna dla
udanego projektu responsive, więc upewnij się,
że masz możliwość poświęcić czas także
swoich ludzi na działania iteracyjne
i zaangażowanie w projekt.
Wynikowo nie będzie ono większe niż godziny
spędzone nad poprawkami do gotowego dzieła,
ale z pewnością będzie wymagało
regularności.
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wyszukiwania i ułożenie ich w priorytety
w zależności od rodzaju nośnika.
Projektowanie interakcji
Projekt graficzny
Development:
HTML
CMS
Dodatkowe funkcjonalności
Testy nośników
Implementacja:
Przeniesienie zawartości
Teksty akceptacyjne klienta
Dokumentacja
Agile RWD proponuje podobny skład
elementów działań, różni się diametralnie
przez inne jego wprowadzanie
i wykorzystywanie. Praca iteracyjna pozwala
na uczestniczenie w procesie o wgląd
w prototypy klikalnych, w pełni
zaimplementowanych części serwisu. Agile
nie każe ci czekać na efekty miesiącami
i nie wymaga od ciebie wyobraźni front-end
dewelopera, by móc zobaczyć, jak nieruchomy
plik graficzny ożywa, jakie rozwiązania
proponuje ci wykonawca.

prototypy, po prostu wie, jaki będzie jego serwis.
Ma szansę reagować, zmieniać i dodawać.
Jeśli zdecydujesz się na budżet zmienny,
zamknięty jedynie w minimalnym i maksymalnym
przedziale, będziesz mógł decydować na bieżąco
o dodatkowych funkcjonalnościach, potrzebach
zaawansowanych.
Procesy w naszej agencji zmieniały się
w przeciągu ostatniego póltora roku. Nadal w wielu
projektach pracujemy między „starym”,
a „nowym”. Przed nami wszystkimi jeszcze co
najmniej chwila, zanim damy się do końca
ponieść.
Tych, którzy uwierzyli, że warto, zapraszam do
wspólnej podróży.
Anna Zarudzka
www.chilid.pl
* Mood boards: stosunkowo rzadko wykorzystywane przez
polskich projektantów, nazywane przeze mnie roboczo:
„karty nastrojów“ – statyczne projekty wizualne, prezentujące
kierunek i styl wizualny projektowanej aplikacji; mają w
prosty wizualny sposób przedstawić look&feel projektu;
zawierają najczęściej – wybrane czcionki, zdjęcia, próbki
ilustracji, ikon, styl grafik.
Artykuł inspirowany wypowiedziami i prezentacjami Stevena
Bradley’a, Pona Kattera

Klient, który widział makiety, już choć trochę wie,
czego się spodziewać. Klient, który widzi
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba
autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand
Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz
omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią
Grupy Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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