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Czas to pieniądz. Kto to zrozumie, ten wygra
Biznesowe rozwiązania internetowe szturmem odbierają pole aplikacjom i systemom dotąd
instalowanym na komputerach użytkowników. Wspierają zarządzanie zasobami przedsiębiorstw
bez względu na skalę i najbardziej nawet rozbudowaną sieć placówek. Pomagają w sprzedaży
przez sieć, przydają się w administracji publicznej, usługach finansowych i bankowości,
w e-learningu a nawet w księgowości. Spektrum jest niemal tak szerokie, jak potrzeby firm.
Firm każdej wielkości.
Wraz z rosnącym dostępem do internetu - a taki deklaruje już 96 procent polskich
przedsiębiorstw - nie dziwi coraz chętniejsze sięganie przez nie po tak zwane rozwiązania
webowe. To naturalna kolej rzeczy, jak wymiana pokoleniowa w każdej dziedzinie życia. Toteż
rozwój firm oferujących profesjonalne rozwiązania biznesowe również jest nieunikniony - sięgać
po nie będzie coraz więcej przedsiębiorstw. Również tych średnich i małych, którym dotąd
wydawało się, że podobne aplikacje są im niepotrzebne. Że to pole do popisu dla wielkich
korporacji.
Nic bardziej mylnego. Praktyka pokazuje, że internetowe systemy zarządzania danymi
- oczywiście odpowiednio dostosowane do potrzeb - są nieocenione w firmie każdej niemal
wielkości. Są bardziej elastyczne i pozwalają zauważalnie zaoszczędzić czas, który - przy
zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań - był po prostu marnowany. A czas, to przecież pieniądz,
o który w każdym biznesie chodzi przede wszystkim.
Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com
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WIZYTÓWKI FIRM
Crafton
Adres
ul. Sienkiewicza 22
60-818 Poznań
Dane kontaktowe
biuro@crafton.pl
www.crafton.pl
+48 61 624 86 92

Opis działalności
Crafton to agencja interaktywna specjalizującą się w przygotowywaniu projektów graficznych
dla atrakcyjnych i użytecznych aplikacji i stron WWW. Pięć lat doświadczenia na interaktywnym
rynku Brytyjskim. Kilkadziesiąt wdrożeń dla klientów z całego świata. Krótkie czasy
realizacji projektów.
Klienci
Kraft Foods, Amica, Unilever Polska, Avans, BlackBerry, Nestle, Aviva, Jansport,
Supermarkety Piotr i Paweł, zespół muzyczny IRA i wiele innych

Da Vinci Studio
Adres
Dział obsługi klienta:
ul. Pruszkowska 6a/37
02-118 Warszawa
Dział produkcyjny:
ul. Żywiecka 191
43-300 Bielsko-Biała
Dane kontaktowe
biuro@davinci-studio.eu
www.davinci-studio.eu
+48 22 389 69 20

Raport interaktywnie.com - internet software house

Opis działalności
Da Vinci Studio to Internet Software House wyspecjalizowany w obsłudze agencji reklamowych
i interaktywnych. Z pomocą wysokiej klasy Project Managerów realizujemy najtrudniejsze projekty
internetowe i aplikacje dedykowane w tym aplikacje mobilne, narzędzia badawcze, platformy
e-learningowe, aplikacje dla FB.

Klienci
Pracujemy dla największych agencji interaktywnych w Polsce i zagranicą.
Folio realizacji należy do naszych klientów i jest do wglądu tylko za ich zgodą.
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WIZYTÓWKI FIRM
Divante Sp. z o.o.
Adres
ul. Kościuszki 14
50-038 Wrocław
Dane kontaktowe
info@divante.pl
www.divante.pl
+48 71 342 2406

Opis działalności
Tworzymy aplikacje WWW, eCommerce, intranety, interaktywne video, użyteczne aplikacje biznesowe.
W przeprowadzonej przez niezależny podmiot ankiecie otrzymaliśmy od naszych klientów 10 punktów
na 10 możliwych w kategorii „terminowość oraz słowność”.
Klienci
Klienci: Ministerstwo Gospodarki, Akzo Nobel, Energa S.A., LUKAS Bank, Bank Zachodni WBK,
Agora S.A., Unizeto Technologies S.A., Kolporter S.A., ATM Grupa S.A., PKO Bank Polski S.A.

IWARE Sp. z o.o.
Adres
ul. Klecińska 5, bud D
54-413 Wrocław

internet software

Raport interaktywnie.com - internet software house

Dane kontaktowe
bok@iware.pl
www.iware.pl
+ 48 71 336 48 26

Opis działalności
Jesteśmy firmą wdrożeniową, której produkty oparte są o autorskie systemy: CMS, e-commerce,
CRM oraz Web To Print. Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań i zrealizujemy
dla Ciebie każde wdrożenie internetowe.
Słuchamy. Projektujemy. Wdrażamy. Rozwijamy.
Klienci
Rockcentric, Lexplay, Eulotki, Wieland, Nielsen, Dywany24, Muller, Cezal
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WIZYTÓWKI FIRM
Positive Power Sp. z o.o.
Adres
ul. Dunikowskiego 10
44-100 Gliwice
Dane kontaktowe
info@positive-power.pl
www.positive-power.pl
+48 32 231 05 41

Opis działalności
Positive Power Sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań e-biznesowych:
dedykowanych systemów e-commerce, platform B2B oraz aplikacji interaktywnych. Nasze
doświadczenie i kompetencje pozwalają nam na tworzenie skutecznych narzędzi wspierających
potrzeby i cele biznesowe naszych Klientów.
Klienci
Górski Sklep Internetowy 8a.pl, Mennica Polska S.A., Meble Kler S.A., LIBET SA, Kopex S.A.,
Pfleiderer Grajewo S.A., Mostostal Płock S.A., Budujesz-Kupujesz.pl, Intersport S.A.,
Urząd Miasta Opole, Ruck Zuck

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

Raport interaktywnie.com - internet software house

Opis działalności
Softhis to dynamiczna firma posiadająca nie tylko wysokie kompetencje w zakresie tworzenia
zaawansowanego oprogramowania dedykowanego i mobilnego, ale także doskonałe umiejętności
w obszarze produkcji interaktywnych i wizerunkowych. Tworzymy indywidualne rozwiązania oparte
o technologie webowe
Klienci
Wydawnictwo Otwarte (Woblink), BP, PKN Orlen, Business Centre Club, Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka, FoodCare, TOP SECRET, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Llentabhallen, PSO
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APLIKACJE INTERNETOWE
W NATARCIU. UŁATWIAJĄ ŻYCIE,
OBNIŻAJĄ KOSZTY
Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

Dzięki systemom zarządzania relacjami z klientem i zasobami firmy
przez palce statystycznego pracownika przestaje przeciekać 16 godzin
miesięcznie. Intranet pozwala zaoszczędzić kolejne 30 minut dziennie.
Te narzędzia są warte swojej ceny. Bo czas, to przecież pieniądz.
Rynek IT w Polsce w tym roku osiągnąć ma
rekordową wartość. Po chudym, kryzysowym
roku 2009 i odbiciu w 2010 - według prognoz
opublikowanych w połowie sierpnia przez firmę
PMR w raporcie "Rynek IT w Polsce 2011.
Prognozy rozwoju na lata 2011-2015" - tym
razem wreszcie uda się poprawić wynik
z najlepszego w historii roku 2008.
Jeśli spełnią się przewidywania analityków PMR,
liczona w złotych wartość rodzimego rynku IT
sięgnie w tym roku 29 miliardów złotych, co
oznaczać będzie dynamikę wzrostu na poziomie
prawie 11 procent.
O ile rynek sprzętu spełnił w ubiegłym i na
początku tego roku oczekiwania analityków, to
rynek oprogramowania mocno zaskoczył. I to
zaskoczył na plus. Duże firmy - jak podkreślają
analitycy firmy PMR - decydowały się, mimo
trudnego okresu w gospodarce, na wdrożenia
i aktualizacje systemów IT. Ale nie bez znaczenia
były też inwestycje, jakie poczyniły w tym czasie
również firmy z sektora MŚP, a nawet
administracja publiczna.
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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

28,7 mld zł

10,9 proc.

Źródło: PMR, Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata
2011-2015 dla roku 2011 - prognoza

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za
ubiegły rok wynika, że już 96 procent
przedsiębiorstw w Polsce ma komputery
z dostępem do internetu, przy których pracuje
w sumie około jednej trzeciej wszystkich
pracowników. Stąd trudno się dziwić, że
korzystają z informatycznych możliwości
optymalizacji kosztów funkcjonowania.

Bo najważniejszym czynnikiem, determinującym
powrót hossy na rynku oprogramowania był
właśnie argument racjonalizacji kosztów,
poprawy efektywności i kontroli płynności
w firmach. Duży udział w tym trendzie miało
zdobywające popularność oprogramowanie
internetowe. Czyli domena rozwijającego się
sektora internet software house'ów. Skąd bierze
się boom na aplikacje webowe?
- Oferują obecnie funkcjonalność porównywalną
do aplikacji instalowanych na komputerze
użytkownika. Najważniejszymi czynnikami,
zachęcającymi do ich wdrożenia, jest wysoka
użyteczność oraz stosunkowo niskie koszty ich
aktualizacji, administracji oraz łatwość
udostępnienia aplikacji wielu użytkownikom
- piszą autorzy raportu strategicznego IAB Polska
"Internet 2010".
- Do software house'ów często więc zgłaszać się
będą bezpośrednio firmy chcące unowocześnić
swoje obecne systemy informatyczne. Również
większe podmioty, które wykorzystują
kompleksowe i drogie systemy klasy ERP mają
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rosnące potrzeby związane z budową
specjalistycznych narzędzi, wspierających
konkretne procesy biznesowe - twierdzi Tomasz
Dzido, business development manager firmy Da
Vinci Studio. - Takie aplikacje świetnie
sprawdzają się w modelu SaaS z silnym
wsparciem mobilnym, przy zapewnieniu pełnej
integracji z obecnymi systemami IT.

Internet software house to nie
agencja interaktywna
Jednymi z najważniejszych czynników, stojących
za rosnącą popularnością aplikacji online są
- zdaniem ekspertów IAB - popularyzacja
e-usług, systemów informacji geograficznej,
dystrybucji oprogramowania we wspomnianym
modelu SaaS - czyli bez konieczności kupowania
oprogramowania, ale traktowaniu dostarczenia go
jako usługi - oraz wykorzystanie dedykowanych
aplikacji przez duże przedsiębiorstwa.
Podkreślają oni fakt, że realizacja projektów
internetowych nie jest już wyłączną domeną
agencji interaktywnych. Na mapie internetowych
usług pojawiły się bowiem internet software
house'y. Czym różnią się one od agencji
interaktywnych?
- Kompetencje agencji interaktywnych
koncentrują się głównie wokół realizacji projektów
mających na celu wspieranie wizerunku marki
w internecie oraz realizacji celów
marketingowych. Firmy internet software house

Raport interaktywnie.com - internet software house
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specjalizują się w tworzeniu zaawansowanych
aplikacji z wykorzystaniem technologii
internetowych i jako takie zdolne są do realizacji
projektów, które ze względu na stopień
skomplikowania przerastają techniczne
możliwości agencji interaktywnych - wyjaśnia
Łukasz Kolczyński z zarządu 3e internet software
house.
- Agencja interaktywna skupia się na
kompleksowej obsłudze klienta w zakresie
mediów interaktywnych. Software house to tak

naprawdę firma wdrożeniowa o działaniu
ograniczonym do aplikacji webowych - tłumaczy
Tomasz Karwatka, prezes zarządu firmy Divante.
- Zarówno agencje interaktywne jak i software
house to tylko młodsze rodzeństwo agencji
reklamowych i firm IT. To wskazuje też kierunek
przyszłych konsolidacji i akwizycji. Nie wydaje mi
się jednak, aby w Polsce, nie wiem jak jest na
świecie, klienci rozróżniali agencje i software
house. Kierują się przy doborze agencji portfolio
wcześniej zrealizowanych prac i na jego bazie

BI (Businnes Inteligence)
Wsparcie procesów
biznesowych (BPM)
System B2C
System B2B
Dedykowana aplikacja
desktopowa (Windows)
Integracja z usługami
zewnętrznymi
Integracja z obecnym
systemem u klienta
Dedykowana aplikacja
intranetowa
Dedykowana aplikacja
internetowa
Możliwość zastosowania
cloud computing
10%

- Pozornie rezultat pracy obu tych podmiotów jest
podobny. Coś widać w internecie. Tylko, że to
"coś" w przypadku agencji interaktywnej ma
z reguły zadanie marketingowe, a "coś"
w wydaniu software house'u ma za zadanie
obsłużyć proces biznesowy. Pozornie są to
zbliżone rezultaty, ale jednak całkowicie różne
- dodaje Marcin Żuchowicz, prezes e-point SA.
- Jak się wewnętrznie spojrzy na organizację,
różnice są kolosalne.
Jak podkreśla Łukasz Kolczyński, zazwyczaj
internet software house’y zatrudniają
doświadczonych programistów i realizują
projekty in-house . Stosują zdefiniowane
metodologie prowadzenia projektów i korzystają
w wypracowanych zbiorów dobrych praktyk.
Posiadają własne działy jakości, zatrudnionych
testerów i mają doświadczenie w realizacji
projektów od fazy analizy wymagań, poprzez
implementacje do wdrożenia i późniejszego
wsparcia powdrożeniowego z możliwością
świadczenia usługi na określonym poziomie
- SLA. - Wreszcie, firmy internet software house
wykorzystują narzędzia, które w wielu agencjach

O co pytają klienci internet software house'ów?

0%

określają czy firma spełni oczekiwania.

20%

30%

40%

50%

60%

interaktywnych są często nieznane: repozytoria
kodu, automatyzacja testów jednostkowych
i funkcjonalnych, wspieranie projektowania
narzędziami takimi jak Enterprise Architect,

Źródło: Przykładowa struktura zapytań, na podstawie 3e internet software house
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dbałość o dokumentacje, ciągła integracja i inne
- wylicza Kolczyński. - Inny kluczowy obszar to
znajomość biznesu swoich klientów oraz poziom
odpowiedzialności: budowane aplikacje często
wspierają kluczowe procesy biznesowe,
przetwarzają ogromne ilości informacji,
w związku z tym ich prawidłowe i stabilne
działanie jest niezwykle istotne dla klienta.
- Z usług ISH chętnie skorzystają przede
wszystkim podmioty o szybko rosnących
potrzebach informatycznych. Z pewnością wiele
średnich i większych agencji reklamowych,
stojących w obliczu nowych wyzwań
technologicznych (coraz bardziej zaawansowane
rozwiązania społecznościowe, mobilne) będzie
wolało skupić się na sprzedaży, strategii oraz
kreacji, zostawiając swoje działy IT na zewnątrz
- przewiduje Tomasz Dzido.

Skuteczne zarządzanie
danymi. To się opłaca
Jednymi z najważniejszych produktów, jakie
kojarzone są z internet software house'ami są
systemy CRM, czyli Customer Relationship
Management. Pozwalają one zbierać, przetwarzać
i analizować dane o klientach nawet w najbardziej
rozbudowanych przedsiębiorstwach
i instytucjach, umożliwiając dostęp do danych
wszystkim komórkom firmy z dowolnego miejsca.
Główny Urząd Statystyczny, który badał

Raport interaktywnie.com - internet software house

wykorzystanie tych systemów w polskich
przedsiębiorstwach podzielił używane przez nie
systemy CRM na dwie grupy - operacyjne
i analityczne. Pierwsze mają za zadanie
gromadzenie i przechowywanie informacji
o klientach. Takimi systemami pochwalić się mogą
głównie duże firmy i korporacje. Ma je prawie
połowa badanych przedsiębiorstw tej wielkości.
Wykorzystanie operacyjnych systemów
CRM w Polsce
firmy duże

46,4 proc.

firmy średnie

26,2 proc.

firmy małe

12,7 proc.

ogółem

16,4 proc.

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2010

Zupełnie inaczej wygląda struktura firm,
korzystających z CRM analitycznych, czyli takich,
pozwalających na analizowanie danych o klientach
w celach marketingowych - ustalanie cen,
zarządzanie promocjami i kampaniami. Tutaj
różnica między dużymi i średnimi firmami nie jest
już tak duża.
- Rozmawiając ze średnimi lub małymi
przedsiębiorstwami ciągle jeszcze zdarza nam się
spotykać z przekonaniem, że CRM jest rzeczą
trudną do wdrożenia, a inwestycja nie przekłada się
na realne zyski. Tymczasem jest zupełnie
odwrotnie. Prawidłowo wdrożony system
porządkuje procedury, ułatwia zarządzanie

klientami i pracownikami, niezależnie od
rozmiaru przedsiębiorstwa - podkreśla Rafael
Moucka, prezes zarządu Positive Power. - To nie
tylko narzędzie, ale w zasadzie przebudowa całej
struktury organizacyjnej, relacji między
pracownikami i klientami, sposobu przepływu
informacji między działami. Uporządkowanie tych
elementów za pomocą systemu CRM może
znacząco zwiększyć przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstwa.
Wykorzystanie analitycznych systemów
CRM w Polsce
firmy duże

34,5 proc.

firmy średnie

20,6 proc.

firmy małe

10,3 proc.

ogółem

13,1 proc.

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2010

- Potencjał dla rynku CRM w Polsce jest bardzo
duży. Wynika to z co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze, jedynie kilkanaście procent firm
posiada CRM. Pozostali zazwyczaj korzystają
z rozwiązań w postaci "tabelka w Excelu"
- komentuje Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor
handlowy Empathy Internet Software House.
- W pewnym momencie stają przed
koniecznością wdrożenia choćby prostego
rozwiązania, na przykład w modelu SaaS. Z kolei
ci, którzy korzystają już z tego typu rozwiązań
w pewnym momencie rozwoju firmy odczuwają
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ograniczenia i bariery utrudniające i decydują się
na rozwiązanie dedykowane, całkowicie
dostosowane do ich potrzeb.
Branże, które najchętniej korzystają z takich
rozwiązań to dziś przede wszystkim sektor
finansowy i usługowy, firmy zajmujące się
informacją i komunikacją, a także handel i firmy
parające się konserwacją sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego.
W przypadku operacyjnych CRM-ów istotną
grupą klientów są też przedsiębiorstwa zajmujące
się dostarczaniem mediów - prądu, wody i gazu.
Czy fakt wykorzystywania systemów CRM da się
przeliczyć na namacalne kwoty? Okazuje się, że
tak. Jak policzyli w tym roku analitycy Forrester
Research, każdy pracownik firmy jest w stanie
zaoszczędzić dzięki nim nawet 16 godzin w skali
miesiąca. Z kolei badania AMR Research
dowodzą, że małe firmy nie wykorzystują nawet
70 procent potencjału sprzedaży, który mogłyby
osiągnąć dzięki wdrożeniu Customer
Relationship Management'u. Tym samym koło
nosa przechodzi im dodatkowe od 14 do 22
procent rocznych przychodów.
- W przypadku rozwiązań dedykowanych
oszczędności na pracowniku mogą być
imponujące. Wszystko zależy od struktury firmy
oraz procesów biznesowych - podkreśla
Sebastian Błaszkiewicz. - Oszczędność na
pracowniku to nie jedyna korzyść wynikająca
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z CRM. Inna i moim zdaniem dużo ważniejsza
może być taka, że pracownik nie będzie
zapominał o kontakcie a dzięki temu firma będzie
planowo pozyskiwać zlecenia. Przekłada się to na
większe przychody. Ponadto są jeszcze kwestie
budowania lojalności klienta, które trudno w
sposób mierzalny określić, ale regularny kontakt,
dbanie o wszelkie sprawy związane z klientem są
podstawą budowania relacji.
- Firmy na polskim rynku coraz częściej
automatyzują procesy biznesowe, jak również
w obszarze współpracy z kontrahentami.
Wyraźnie widać duże zapotrzebowanie na
rozwiązania klasy BPM, czyli Business Process
Management, B2B, B2C - wylicza Łukasz
Kolczyński z 3e. - Jest też dużo do zrobienia w
obszarze EPM, Enterprise Performance
Management, i BI, czyli Business Inteligence,
gdyż firmy maja zgromadzone coraz więcej
danych i chcą z nich efektywniej korzystać.

Wraca boom na intranety
Nie mniej popularnym zamówieniem, z jakim
klienci pojawiają się w internet software
house'ach jest intranet. Ponad 42 procent
badanych w ubiegłym roku przez GUS polskich
przedsiębiorstw - bez względu na ich wielkość
- deklaruje, że takie narzędzie do zarządzania
swoimi wewnętrznymi zasobami posiada. Co
więcej - dynamika wdrożeń w samym tylko
ubiegłym roku musi robić wrażenie. Odsetek

używających intranetu firm wzrósł niemal
o 15 punktów procentowych, choć jeszcze trzy
lata temu trend był wyraźnie spadkowy.
Odsetek polskich firm używających intranetu
2007

32,9 proc.

2008

26,1 proc.

2009

28,2 proc.

2010

42,7 proc.

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2010

Również na tym polu dominują zdecydowanie
firmy duże. Intranet jest w 70 procentach z nich.
Ale wykorzystanie tego narzędzia wyraźnie
zdobywa zwolenników również w średnich
- 52,5 procent - oraz małych firmach, gdzie sięga
39,2 procent.
Argument i tutaj jest prosty i wbrew pozorom
policzalny. Bo czas, to pieniądz. A jak szacują
organizatorzy konkursu Internale 2010 na
najlepszy intranet w Polsce, statystyczny
pracownik korzystający z intranetu jest w stanie
zaoszczędzić dzięki niemu nawet do 30 minut
dziennie.
Czy intranety przeżywać będą zatem renesans?
Sebastian Błaszkiewicz z Empathy jest
przekonany, że tak. Choć będzie to renesans
połączony z istotną ewolucją.
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- Wydaje się, że w związku z ogromną
popularnością Facebooka, firmy coraz chętniej
będą wplatać w intranet elementy
społecznościowe. Ponadto intranety coraz
mocniej zintegrowane będą z innymi
wewnętrznymi systemami. Na pewno będzie to
też rozwój w kierunku wykorzystywania danych
geolokalizacyjnych - przewiduje.
- Nowoczesne intranety stawiają przede
wszystkim na mobilność. Możliwość połączenia
się z zasobami firmy z dowolnego miejsca na
świecie to dziś w zasadzie konieczność.
Niezależnie czy mówimy o aplikacjach
w chmurze, czy też dostępie za pomocą telefonu
komórkowego, mobilność to dziś dla intranetów
równie ważna cecha, jak bezpieczeństwo
przechowywanych informacji - prognozuje
Rafael Moucka z Positive Power.
Bardziej dosadny w ocenach jest Marcin
Żuchnowicz z e-point SA: - Pojęcie intranetu już
się chyba trochę zdewaluowało. Bo czym jest
dziś intranet? Czy to portal informacyjny dla
pracowników firmy, czy system na przykład
przetwarzający wnioski? I jedno i drugie to
w zasadzie intranet, a są przecież diametralnie
różne. Era szufladkowania już się skończyła.

Internet Software House'y nie
uciekną od specjalizacji
Oczywiście oferta ISH to nie tylko systemy CRM

Raport interaktywnie.com - internet software house

i intranety. Nie mniej istotną dziedziną są
wyspecjalizowane aplikacje dedykowane. Od
platform B2B czy tych, obsługujących zadanie
e-commerce'owe, przez skomplikowane systemy
bankowości internetowej i usług finansowych
oraz rozwijającej się e-adminisrtracji, przez
aplikacje wspierające wirtualne szkolenia
i warsztaty po - aplikacje mobilne czy - zdawało
by się niepozorne, ale niezwykle popularne
- aplikacje na Facebooka i inne portale
społecznościowe. Stąd internet software house'y
muszą się specjalizować.
- Wszystkiego rodzaju usług jeden software
house nie jest już w stanie ogarnąć. To
niemożliwe - przyznaje Marcin Żuchnowicz.
- Specjalizacja niekoniecznie musi być wąska
i sprecyzowana, ale jest nieunikniona. Obszar
działalności ISH będzie się rozszerzał. W naszym
wypadku będzie to na przykład uproduktowienie
rozwiązań, które powstały dla naszych klientów,
ale mogą być wykorzystywane przez inne firmy.
- Na pewno firmy z branży internet software
house będą się dalej specjalizować
w rozwiązaniach dla konkretnych branż oraz
usprawniać swój warsztat technologiczny
- przyznaje Łukasz Kolczyński. - Przez jakiś czas
motorem dla niektórych firm będą fundusze
unijne, jednak uważam, że internet software
house’y opierające się głownie na tego typu
projektach będą miały mniej pracy. Najlepsze
perspektywy rysują się przed firmami, które

potrafią zrozumieć potrzeby biznesu i dobrze mu
służyć tworząc dedykowane aplikacje.

Słowa klucze: chmura i SaaS
Słowem kluczem w przypadku ISH jest od
niedawna pojęcie chmury, czyli cloud
computing. Gromadzenie i przetwarzanie
danych nie na komputerze użytkownika, ale na
zewnętrznych serwerach, do których dostęp
uzyskać można z dowolnego miejsca zdobywa
coraz większą popularność. Czy to moda, czy
raczej kierunek, w którym nieuchronnie
będziemy już podążąć?
- To i moda i kierunek rozwoju. Że to moda, chyba
widać i nikogo nie trzeba przekonywać. Ale fakt
jest taki, że wielu aplikacji naprawdę nie warto
instalować, skoro świetnie sprawdzają się
rozwiązania internetowe - twierdzi Marcin
Żuchnowicz. - Oczywiście, chmura nie sprawdzi
się wszędzie, bo choćby systemy produkcyjne
powinny pozostać wewnątrz firmy. Nie dożyjemy
więc czasów, że wszystko będzie w chmurze, ale
większość, bez wątpienia tak. Centralizacja
powoduje ogromne korzyści i będzie się rozwijać.
Rafael Moucka dodaje do tego coraz większy
potencjał tak zwanego oprogramowania na
wynajem, czyli SaaS - Software as a Service:
- Stały dostęp do sieci, wzrost skomplikowania
wykorzystywanych w przedsiębiorstwach
aplikacji, a przede wszystkim chęć ograniczenia
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kosztów to elementy, które tworzą solidną
podstawę dla tego typu rozwiązań. To szczególnie
atrakcyjne rozwiązanie dla małych i średnich
przedsiębiorstw, których nie stać na inwestycję
w dedykowane oprogramowanie, a jednocześnie
nie chcą rezygnować z profesjonalnego wsparcia
i specjalistycznej pomocy przy korzystaniu
z aplikacji. Model SaaS daje im i jedno, i drugie,
w zamian za opłatę licencyjną, która nie obciąża
ich budżetu tak bardzo, jak indywidualnie
zaprojektowana aplikacja - wylicza zalety
Moucka. - Programy działające w modelu SaaS
nie są być może dopasowane w stu procentach
do użytkownika, ale na tyle elastyczne, by
zarządzać procesami biznesowymi
w przedsiębiorstwach o prostej strukturze. A tych
na rynku przybywa z każdym rokiem.

Branża nie ma wątpliwości
- idzie hossa
- 2011 rok prawdopodobnie będzie okresem, gdy
technologie takie jak SaaS, cloud computing czy
geolokalizacja po kilku latach mozolnego
zdobywania rynku w końcu uzyskają w nim
znaczące udziały - prognozują w swoim raporcie
strategicznym eksperci IAB Polska. - Wraz
z rozwojem aplikacji rosnąć będzie rynek internet
software house’ów. Szczególnie widoczne będzie
to zapewne w przypadku dotychczasowych nisz,
np. aplikacji do Facebooka oraz na urządzenia
mobilne.
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- Trzeba pamiętać o tym, że rok 2011 jest czasem
przejścia na model SaaS dla właściwie
wszystkich branż. Jest to zresztą główny
stymulator wzrostu całego globalnego rynku IT.
Gartner prognozuje jego wzrost w samym 2011
roku na poziomie 7,1 procent - podkreśla Tomasz
Dzido z Da Vinci Studio. - Warto również
wspomnieć o wszelkiej maści startupach
technologicznych. W obecnych realiach
rynkowych, w sytuacji gdy dość łatwo jest
pozyskać kapitał w rejonie nowych technologii,
firmy te dysponują budżetami na stworzenie
swoich aplikacji na zewnątrz i bardzo często,
prowadzone przez młodych przedsiębiorców
rozumieją, że największy sukces osiągną
koncentrując swoją energię przede wszystkim na
marketingu i sprzedaży swoich produktów.
Tomasz Karwatka, prezes Divante również
przewiduje dynamiczny rozwój internet software
house'ów w najbliższej przyszłości:
- ISH będą rosnąć w siłę i budować kompetencje
umożliwiające realizację coraz bardziej złożonych
projektów integratorskich. Wymagania wobec
aplikacji webowych są wysokie - podkreśla.
- Nie wystarczy już ustrugać kawałek CMS-a aby
zdobywać rynek. Klienci oczekują dobrego
rozumienia procesów biznesowych, możliwości
integracji z systemami dziedzinowymi. Granica
między ISH a klasycznym integratorem IT moim
zdaniem będzie się zacierać.

- Obecnie gdy coraz częściej rozwiązania IT
stanowią kluczowy element strategii biznesowej,
zapotrzebowanie na tworzenie i rozwój
dedykowanych narzędzi informatycznych powinno
rosnąć. Niezależnie od sytuacji gospodarczej firmy
stale optymalizują swoje procesy, a innowacyjne
produkty biznesowe wymagają wsparcia
narzędziowego jakiego zazwyczaj nie można kupić
w gotowej pudełkowej aplikacji - dodaje Łukasz
Kolczyński z zarządu firmy 3e.
- Jesteśmy na fali rozszerzającej się w każdym
kierunku - przyznaje Marcin Żuchnowicz, prezes
e-point SA. - Technologie internetowe wypierają
starsze rozwiązania informatyczne.
Branża potwierdza optymistyczne spojrzenie.
Spośród badanych przez firmę PMR firm
działających na rynku IT przeszło 80 procent liczy
na wyraźny wzrost wartości rynku w tym roku, a już
90 procent jest przekonanych, że przyszły rok
przyniesie kolejną falę wzrostów.
Prognozy dla branży IT
wartość rynku

2011

2012

zwiększy się

83 proc.

90 proc.

nie ulegnie zmianie

16 proc.

8 proc.

zmniejszy się

1 proc.

2 proc.

Źródło: PMR, Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju
na lata 2011-2015
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PUDEŁKO DLA AGENCJI
Artykuł sponsorowany
Da Vinci Studio
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Polski rynek interaktywny stworzył z nawoływania Steve’a Bullmersa - DEVELOPERS
- anegdotę. Nie był zupełnie przygotowany na zapowiadaną pogoń napędzaną tym hasłem.
Sieciowi gracze redukowali zatrudnienia ze względu na wstrzymanie budżetów dużych
korporacji. Polskie agencje nie mogły pozwolić sobie na zatrudnianie specjalistów
od różnych technologii.
Zresztą nikt nie widział takiej potrzeby.
Przyzwyczajenie do zamkniętego API większości
serwisów stało się naturą rynku. Nasza Klasa,
która dokonała przełomu w zainteresowaniu „TG
All” społecznościami, zupełnie nie była otwarta na
dodawanie funkcjonalności i udostępnianie
reklamodawcom narzędzi do angażowania
użytkowników. Wszystkie zmiany w kodzie
ciągnęły się tygodniami. Nawet, dużo bardziej
otwarta na niestandardowe formy gier
i konkursów, fotka.pl wszystkie prace dokonywała
swoimi działem IT. Facebook’owy boom i otwarte
API agencje przywitały równie szczęśliwe co
nieprzygotowane. Zadowolenie spowodowane
chęcią zjedzenia jeszcze jednego z kawałków
tortu zwanego obsługą 360 stopni, spowodowało
bowiem dość szybkie ich zachłyśnięcie.
Pięciomilionowa słuchalność czyli to, na co radio
i TV pracowały kilka dobrych lat, Facebook
osiągnął w niecały rok. W Polsce na przełomie lat
2010/2011 ilość użytkowników podwoiła się, co
pozwoliło Facebook’owi znaleźć się na drugim
miejscu w kategorii społeczności wg.
Megapanelu Gemius.
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Nawet największe agencje na rynku uczyły się
na błędach i ciągłych zmianach API, nie
zatrudniały również specjalistów
doświadczonych w FB Aps czy produkcji gier
flashowych. Przyczyny były równie banalne, co
uciążliwe. Po pierwsze na rynku nikt nie miał
doświadczenia w zakresie budowy aplikacji
advergameingowych na FB API, a po drugie
postępująca w zawrotnym tempie specjalizacja,
wymusiła na programistach ukierunkowanie się
porównywalne ze skokiem mentalnym od
felczera do kompetencji lekarza specjalisty.
A dobrych specjalistów było jak na lekarstwo.
Programistom, zafiksowanym na poszczególnych
obszarach i doświadczeniach webowych, trudno
było znaleźć odpowiedź na potrzeby klientów
zachęcanych przez wszystkie agencje do
„wejścia na Facebooka”, nie tylko „bezkosztowo”
ale i z „angażującymi narzędziami”.
Software house’y niewątpliwie są odpowiedzią
na tę niszę rynkową – mówi Maciek Felski,
współwłaściciel DaVinci Studio, największego
software house dedykowanego do produkcji

rozwiązań dla agencji interaktywnych. - Od półtora
roku istnienia na rynku stworzyliśmy pod szyldem
swoich zleceniodawców ponad 300 aplikacji
Facebookowych, gier i landing page’y. Agencje,
zmęczone długotrwałym i nieefektywnym kosztowo
procesem produkcji, chętnie przystały na
podwykonawcę, który nie rości sobie praw do
portfolio, a dodatkowo można mu powierzyć
kwestie technologiczne i co najważniejsze,
kompleksowy projekt management. Nie musiały
też powiększać kosztów stałych inwestując
w zatrudnianie nowych osób, co zwłaszcza po
ostatnim kryzysie, było nie do przecenienia. Na
rynku do niedawna nie istniała alternatywa
outsorsingowa wobec freelancerów.
W przeciwieństwie do nich my dostarczamy
produkt end-to-end. Agencja zajmuje się tylko
komunikacją z klientem, reszta jest po naszej stronie.
Na pytanie co otworzyło im drogę do współpracy
z agencjami Wojtek Bachta, senior project manager
z Da Vinci Studio wymienia: technologie gier
interaktywnych oraz zaawansowane zabezpieczenia
antyhackerskie opierające się między innymi na
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środowisku tzw. „białego hackingu”. Nie bez
znaczenia jest również specjalizacja
w rozwiązaniach webowych, grach
i aplikacjach advertainmentowych łączących np.
augmented reality, gesture detection czy inne
bardziej wyszukane elementy - dodaje Bachta.
Trudny technologicznie projekt odbiegający od
standardów, do których programiści są
przyzwyczajeni to moment, w którym dostajemy
zlecenie. Cenią nas zwłaszcza przy projektach
wymagających supportu technicznego, trudnych
nie tylko technologicznie ale i organizacyjnie co
powoduje np. krótki czas na realizację
– dopowiada Maciej Felski.
Model softwere house'u najlepiej wypada gdy
staje się rozwiązaniem pudełkowym, nie tylko ze
względu na specjalistów od różnych technologii.
Siła software house’u to również grupa
doświadczonych project managerów. Wymusza
to świadomość problemów komunikacyjnych
z programistami mówiącymi kodem
i przekonanie o niemożliwości dobrego
zaplanowania produkcji będąc wykonawcą idei
nie zawsze możliwej do realizacji.
Obecnie zdarza się, że zaufani zleceniodawcy
zakładają moim pracownikom konta mailowe
w swoich domenach, aby korespondowali
z klientami agencji jako ich pracownicy. Często
uczestniczymy również w spotkaniach
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z klientem, podczas prezentacji oferty, jako
specjaliści od technologii – podkreśla.
W agencjach jest problem z utożsamieniem
i rozdzieleniem roli accounta i project managera.
W większości, dominuje profil pracownika bardzo
sprawnego pod kątem obsługi klienta
i organizacji pracy (znalezienia podwykonawców)
przy jednoczesnym braku kompetencji
w zarządzaniu i planowaniu procesu
technologicznego. Agencja współpracując
z software house’m już na etapie oferty

i planowania budowy aplikacji konkursowej może
liczyć na rekomendacje i urealnienie zapędów
klientów do budowy kolejnego Farm Ville
w 2 tygodnie za 5000 złotych brutto.
Rynek przyzwyczaja się już, że aplikacja
Facebookowa to równie wymagający proces jak
stworzenie strony o zaawansowanej
funkcjonalności. Wymaga np. dobrze
zaplanowanej architektury i przemyślanego
usabillity a często właśnie dzięki współpracy
z ISH unikają niepotrzebnych kosztów i nerwów
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dzięki temu, że już na etapie planowania korzystają
ze specjalistów świadomych efektu końcowego
zarówno organizacyjnie jak i wykonawczo.
Wiele renomowanych Agencji chciało stworzyć
własne software house’y i być również
podwykonawcą na rynku. Ten model nie sprawdził
się z prostej przyczyny. Wszyscy mieli świadomość
zagrożenia „wywiadu gospodarczego w białych
rękawiczkach”. Poza tym ukonstytuowane na rynku
agencje interaktywne inwestują tylko w tą wiedzę
i rozwiązania, które są niezbędne do bieżącej pracy.
Proponują klientom nowinki, jednak nie mają
specjalistów by je zrealizować. Martwią się tym
jednak dopiero po pozyskaniu projektu. To nasz atut.
– opowiada właściciel Da Vinci Studio.
Dynamiczny rozwój technologii, ciągła pogoń za
nowinkami i angażowaniem użytkowników na
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coraz wyższym poziomie wymaga coraz
większych kompetencji cross-platformowych
i znajomości coraz to nowszych rozwiązań
technologicznych. Czas prostych rozwiązań
webowych odszedł do lamusa. Dziś nawet
największe agencje nie nadążają za coraz to
bardziej zaawansowanymi technologiami. Internet
oznacza dziś nie tylko www ale również telefonię,
telewizje, radio, technologię geolokalizacyjną itd.
Ta złożoność generuje niszę, którą software
house’y będą próbowały wypełnić. Rynek coraz
bardziej potrzebuje specjalizacji i wymiany
kompetencji bez niepotrzebnego nadmuchiwania
kosztów stałych, tak ryzykownych przy dużej
konkurencji i niestabilnej sytuacji gospodarczej.
DEVELOPERS, DEVELOPERS… w Polsce oznacza
i z pewnością docelowo oznaczać będzie siłę
instytucjonalnych podwykonawców
technologicznych.
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BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W CHMURZE
Paweł Wilk

ekspert ds. bezpieczeństwa

Sieciowi usługodawcy coraz częściej przenoszą część lub całość infrastruktury do tak
zwanych chmur, czyli zestawów połączonych ze sobą komponentów sprzętowo-programowych,
utrzymywanych przez zewnętrzne instytucje. Usługi chmurowe popularność zyskują również
wśród konsumentów, którzy powierzają im prywatne dane i korzystają ze zdalnych aplikacji,
nie martwiąc się o przestrzeń dyskową, pamięć czy wymagania dotyczące mocy procesora.
Jak wygląda bezpieczeństwo chmurowego modelu przetwarzania? Czy za elastyczność
i wygodę płaci się ryzykiem?
Na wstępie warto zdefiniować, czym tak
naprawdę jest tak zwana chmura. W gruncie
rzeczy mamy do czynienia z nowymi sposobami
dostarczania i zarządzania dobrze znanymi
komponentami: sprzętem (włączając w to osprzęt
sieciowy oraz przestrzenie dyskowe)
i oprogramowaniem (w tym serwisami
sieciowymi i bazami danych). Może więc zdarzyć
się, że infrastruktura, która kilka lat temu
nazywana była po prostu kolokacją czy
hostingiem, teraz przedstawiana jest jako chmura.
To co różni ją od "zwyczajnej" kolokacji, to
wartość dodana, wynikająca z elastycznego
zarządzania wspomnianymi komponentami
i związanego z tym przeniesienia niektórych
procesów administracyjnych do dostawcy.
Z punktu widzenia zarządzających technologią,
jest to atrakcyjne, ponieważ oznacza zmniejszenie
ryzyka i ograniczenie wykonywania części
żmudnych czynności. Chodzi tu przede
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wszystkim o dobór odpowiednio redundantnego
sprzętu, możliwość skalowania (zmiany
parametrów pamięci operacyjnej, procesorów,
dysków), scentralizowane zarządzanie
systemami i wykonywanie kopii zapasowych.
Ważna jest też oczywiście automatyzacja.
W użytym przykładzie z wynajmowaniem
serwera, zmiana nazwy z kolokacji na chmurę,
będzie oznaczała, że aby uzyskać więcej pamięci
w wykupionym serwerze, nie musimy
telefonować czy pisać e-maila do obsługi
technicznej, a potem czekać na interwencję
(czasem związaną z koniecznością wyłączenia
maszyny). Wystarczy zmiana odpowiedniego
parametru w panelu zarządzania i wniesienie
stosownej opłaty, a o przydzielenie serwerowi
RAM-u zadbają skrypty odpowiedzialne za
zarządzanie pamięcią w chmurze.

warstwa abstrakcji, którą można nazwać wirtualnym
środowiskiem – operacyjnym, bądź aplikacyjnym.

Widzimy więc, że w gruncie rzeczy,
sprzedawana jest tu tak naprawdę pewna

Potencjalny napastnik, mający dostęp do
wydzielonego fragmentu wirtualnej przestrzeni,

Jeden za wszystkich
Wirtualizacja pozwala wydzielać z pewnych
zasobów sprzętowych odseparowane od siebie
środowiska uruchomieniowe. Gdyby nie ona, dziś
nie można by mówić o przetwarzaniu w chmurze,
przynajmniej w modelu IaaS (Infrastructure as
a Service) i w niektórych implementacjach PaaS
(Platform as a Service). Używana przestrzeń
dyskowa, pamięć czy procesory, są tak naprawdę
współdzielone z innymi użytkownikami chmury.
W praktyce więc, w warstwie sprzętowej ,dane
rezydują we wspólnej przestrzeni, a o ich
rozgraniczanie dbają mechanizmy separowania
wbudowane w systemy operacyjne i sprzęt.
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może uzyskać dostęp do pozostałych, jeśli znajdzie
sposób na ominięcie wspomnianych barier.
Z biznesowego punktu widzenia ryzyko jest
oczywiście po stronie dostawcy, ale na poziomie
praktycznym, warto mieć świadomość zagrożenia,
gdy w chmurze znajdują się poufne czy wrażliwe
dane.
W przypadku VPS-ów, czyli wirtualnych systemów
operacyjnych, słabym ogniwem może być tzw.
hyperwizor, czyli monitor maszyny wirtualnej (np.
Xen, VMWare Workstatnion, Microsoft Hyper-V,
VirtualBox). W razie wykrycia w nim poważnej luki
bezpieczeństwa, możliwe jest ominięcie limitów
zasobów, zakłócenie pracy lub nawet wyjście
z systemu gościa. Znaczy to, że intruz występujący
w roli administratora jednego z systemów VPS,
będzie mógł uzyskać wgląd w zawartość innych
systemów, współistniejących na tym samym
sprzęcie.
Pokrewny problem dotyczy urządzeń pamięci
masowej. Wydawać by się mogło, że poza
administratorami centrum hostingowego i klientem
nikt nie ma do nich dostępu, ponieważ separacja
wolumenów jest sprzętowo realizowana przez
macierz dyskową. Problem jednak w tym, że
zarządzaniem dostępem do wydzielanych z tej
ostatniej udziałów zajmuje się właśnie wspomniany
wcześniej monitor maszyny wirtualnej. Same
operacje bezpośredniego dostępu są chronione
sprzętowo, lecz konfiguracja tej ochrony, to rzecz
jak najbardziej sterowalna.
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Potencjalny napastnik nie musi więc szukać
usterek w macierzy, do której przecież nie ma
dostępu, ale wystarczy mu zdyskredytowanie
hyperwizora i nakłonienie go do udostępnienia
cudzych udziałów. Oczywiście, nie jest to takie
łatwe, ale ryzyko, nawet małe, istnieje.
W idealnym świecie hyperwizor pozwala na
uruchamianie dowolnych systemów
operacyjnych w wydzielonych przestrzeniach
wirtualnych, a te ostatnie nawet nie "wiedzą"
o tym, że nie mają bezpośredniego, fizycznego
dostępu do sprzętu. W praktyce jednak
większość monitorów maszyn wirtualnych zaleca
użycie odpowiednich sterowników dla systemów
gości, aby wydajnie i efektywnie zarządzać
sprzętem i obchodzić niektóre problemy
związane z bezpośrednim do niego dostępem.
Mamy więc kolejny punkt, w którym można
znaleźć jakieś błędy związane
z zabezpieczeniami. Okazuje się bowiem, że
niektóre z takich sterowników na przestrzeni
ostatnich lat "wzbogacały" zainstalowane
systemy operacyjne w luki, pozwalające
dowolnemu użytkownikowi systemowemu na
wykonanie na nim kodu z uprawnieniami
administratora.

Magia chmury
W roku 2010 analitycy z firmy Gartner zauważyli,
że 60 procent działających serwerów wirtualnych
jest mniej bezpiecznych, niż ich odpowiedniki
wykorzystujące bezpośredni dostęp do sprzętu.

Co ciekawe, zaobserwowali, że nie było to
zazwyczaj związane z usterkami w
hyperwizorach, czy innymi kłopotami po stronie
centrów przetwarzania, ale wynikało przede
wszystkim ze zmniejszenia nakładów na
bezpieczeństwo u klientów chmury. Okazało się,
że firmy przenosząc systemy i usługi do chmur
przy okazji rezygnowały lub zmniejszały ich
ochronę, być może licząc na to, że dostawca w
magiczny sposób zabezpieczy ich zasoby, a oni
zaoszczędzą.
Tymczasem utrzymywanie środowisk
operacyjnych w chmurze, to naprawdę nawet
więcej pracy dla administratorów, przynajmniej
na początku. Poza zabezpieczaniem systemów
i usług – które nie powinno się w żaden sposób
różnić od tego stosowanego w przypadku
fizycznych maszyn – należy zadbać o poufność
magazynowanych danych i bezpieczeństwo
komunikacji z wewnętrznymi serwisami.
Absolutnym minimum będzie tu szyfrowanie
dysków (na przykład z użyciem wbudowanych
w systemy modułów, to jest znany z Linuksa
dm-crypt), szyfrowanie baz danych,
zabezpieczanie interfejsów administracyjnych
(SSL/TLS, tunele i wirtualne sieci prywatne),
a także wykonywanie dodatkowych kopii
zapasowych na własną rękę.
Z technicznego punktu widzenia,
odpowiedzialność specjalisty do spraw
bezpieczeństwa czy administratora systemów nie
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zmniejsza się po przeniesieniu zasobów do
chmury. Jest większa, ponieważ pojawia się
zarządzanie danymi, do których inni mogą
uzyskać fizyczny lub wirtualny dostęp. Podobnie
z administratorami sieci. Z pewnością ustawianie
podstawowych marszrut, dbanie o warstwę łącza
danych czy administrowanie serwerami nazw jest
tu znacznie ułatwione i często polega na
wypełnianiu odpowiednich pól w panelu WWW,
jednak i tak należy konfigurować filtry działające
na poziomie między-sieciowym (IP), stosując
zapory wbudowane w systemy operacyjne lub
wydzierżawione urządzenia w centrum
przetwarzania dostawcy.
W przypadku usług i systemów przenoszonych
do chmur samodzielne definiowanie
zabezpieczeń jest wciąż pożądane i nie wolno
dać się zwieść zapewnieniom czy wygodnym
interfejsom zarządzania.

Interfejsy
Każdy z nas słyszał zapewne różne historie
o dziecku za kółkiem samochodu. Zwykle kończą
się one stłuczką, albo przyjmowaną
z nieukrywaną dumą rodziny historią o tym, jak to
małemu kierowcy udało się dojechać do celu.
Zarządzanie usługami chmurowymi przypomina
czasem takie sytuacje, z całym szacunkiem dla
ich administratorów. Dlaczego? Wyobraźmy
sobie, że firma, która ma kilka czy kilkanaście
serwerów i niewielką macierz dyskową,
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decyduje się obniżyć koszty i polepszyć
łączność sieciową migrując całość do chmury.

tym bez konieczności podróży intruza do
centrum przetwarzania.

Wcześniej do każdego systemu dostęp
bezpośredni był możliwy po podłączeniu się
kablem modemu zerowego (null modem) do
portu RS-232 albo uruchomieniu lokalnej
konsoli w postaci klawiatury i monitora. Po
przeniesieniu zasobów, każdy serwer staje się
wirtualnym tworem, a zarządzanie
podstawowymi funkcjami odbywa się
najczęściej z użyciem… przeglądarki WWW! Tak,
tego samego komponentu, w którego różnych
inkarnacjach znajduje się co kilka miesięcy parę
krytycznych usterek bezpieczeństwa.

Ochronę przed takimi atakami zapewnić może
świadomość ryzyka przez opiekuna systemów,
a w szczególności używanie osobnego
komputera służącego wyłącznie do komunikacji
z panelem zarządzania systemami wirtualnymi.
Nie może być tam zainstalowanego klienta
poczty elektronicznej ani innych komponentów,
w których mogą pojawić się potencjalne luki.
Przeglądarka powinna być często aktualizowana
i nie obsługiwać żadnych skryptów po stronie
klienta, chyba że wymaga tego interfejs dostawcy
– należy wtedy wprowadzić odpowiednie
wyjątki korzystając z ustawień i/lub
odpowiednich wtyczek (np. NoScript dla
Firefoksa). Komunikacja zarówno z panelem
zarządzania jak i poszczególnymi systemami
powinna być oczywiście szyfrowana. Jeśli
możliwa jest autoryzacja z użyciem certyfikatu
klienckiego, to należy z niej korzystać.

Intruz, który zamierza przeprowadzić
skierowany atak wymierzony w konkretnego
usługodawcę, nie musi więc zmagać się z
wyrafinowanymi zabezpieczeniami centrum
przetwarzania lub samych serwisów sieciowych
– wystarczy, że wykorzysta błąd w browserze
jednego z administratorów i przejmie kontrolę
nad panelem zarządzania, który w wielu
przypadkach chroniony jest po prostu hasłem
wprowadzanym w formularzu WWW. Ten
kilkuznakowy łańcuch tekstowy zastępuje
w tym przypadku ochronę obiektu, kod do
zamka zabezpieczającego wejście do
serwerowni i opcjonalne hasło dostępu do
systemowej konsoli. Bez kamer, systemu
alarmowego i dzienników zdarzeń
zliczających wejścia i wyjścia personelu, a poza

Co? Gdzie? Kiedy?
Przetwarzanie chmurowe sprawiło, że klienci
prywatni jak i instytucjonalni nie muszą już pytać
o to, gdzie fizycznie zlokalizowane są serwery.
Z biznesowego czy konsumenckiego punktu
widzenia jest to pewna ulga, bo zamiast zadawać
dziesiątki pytań, można po prostu umówić się na
określoną dostępność i określoną pojemność czy
moc obliczeniową.
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Jednak gdy komuś przyjdzie do głowy szacować
ryzyko technologiczne, to może nabrać wody
w usta, zauważając, że tak naprawdę nie jest
w stanie określić: gdzie przechowywane są dane,
jak często i jak wiele jest ich kopii, gdzie
przechowywane są te kopie i czy są jakoś
zabezpieczane, ile potrwa przywracanie ich
w przypadku awarii, ile potrwa przełączenie się
na zapasowe centrum przetwarzania (jeśli
istnieje).
W związku z powyższym, przy krytycznych
usługach można rozważyć – poza wspomnianym
wcześniej zabezpieczaniem danych z użyciem
szyfrowania – stworzenie dodatkowego,
wirtualnego centrum przetwarzania u innego
dostarczyciela, albo uruchomienie
redundantnych systemów wirtualnych lub
dedykowanych w tym samym centrum. Mowa tu
raczej o modelu failover niż fallback, to znaczy
o możliwości przełączenia się, w razie katastrofy,
na systemy może mniej wydajne, ale
zapewniające ciągłość działania. W przypadku
chmurowych usług konsumenckich, takich jak
poczta, dyski sieciowe, galerie zdjęć czy katalogi
z muzyką, można założyć dodatkowe konto
u innego usługodawcy, na które przesyłane będą
kopie lub wykonywana będzie dodatkowa
synchronizacja.
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Czy dla właściciela lub inwestora inwestycja w usługi
chmurowe oznacza większe czy mniejsze nakłady na
zarządzanie ryzykiem?

Tomasz Głowiak

przedsiębiorca, inwestor i manager
projektów (Poland.com, Poland
Gateway, Moza, Pedro
i Nestoskop.pl)

Tomasz Głowiak: Pytanie, o jakim ryzyku tu mówimy?
Rozumiem, że technologicznym. Oczywiście, istnieje ono
w przypadku takiego projektu, jak i innych. Niemniej jednak
myślę, że jest ono do zaakceptowania, choćby ze względu na
fakt przeniesienia zasobów technologicznych do dostawcy
usług chmurowych, który jest dla nas najbardziej wiarygodny
i posiada odpowiednie kompetencje, aby nasze zasoby
technologiczne były utrzymywane na odpowiednim poziomie
bezpieczeństwa. Na pewno jest to niedrogi i przygotowany pod
nasze potrzeby sposób rozwoju projektu. Ogranicza to budżet IT
do niezbędnego minimum, no i jest skalowalny.
Z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi projekt venture
capital i ma rewelacyjny pomysł na biznes, korzystanie
z usług chmurowych jest często tanim sposobem
uruchomienia przedsięwzięcia. Jak oceniłbyś ryzyko
przeniesienia prac nad nowatorską technologią do
potencjalnej konkurencji? Czy same formalne zapisy
w umowach są tu wystarczającą ochroną?
Nie do końca jestem pewien czy stwierdzenie, że przenosimy
lub powierzamy naszą nowatorską technologię konkurencji.
Mamy w tej chwili kilka rodzajów usług chmurowych: SaaS,
PaaS czy IaaS. Jeżeli chcemy komuś sprzedawać rozwiązania
software'owe, to z pewnością skorzystamy z usług dostawcy
jakiejś platformy lub infrastruktury, a to raczej nie będzie tak
wprost korzystanie z usług konkurencji tylko dla tego, że
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używają nazwy cloud computing. Odnośnie zabezpieczeń
formalnych, to same umowy nas przed niczym niedobrym nie
ochronią, ale warto o nich pamiętać, ponieważ gdy wydarzy się
coś niedobrego, to mamy z czym iść do arbitrażu lub sądu.
Osobiście jestem zwolennikiem podpisywania wszelkich umów
cywilno-prawnych, które w późniejszym czasie mogą
wskazywać na winę naszego partnera lub kontrahenta co do
jego nieuczciwości biznesowej.
Jak uważasz, czego – z punktu widzenia bezpieczeństwa
oferowanego końcowemu użytkownikowi – brakuje
w usługach świadczonych w modelu cloud?
W chwili obecnej, gdy ten rynek dopiero zaczyna być
popularnym, tak naprawdę chyba nikt nie przejmuje się dość
restrykcyjnym podejściem do tematu bezpieczeństwa danych,
jakim jest ich szyfrowanie. Technicznie nie jest to
skomplikowane, ale administracyjnie już może być.
Proszę pamiętać, że wchodzimy tu w sferę komunikacji,
a z komunikacją wiąże się wiedza i informacja, a to z kolei
implikuje zainteresowanie odpowiednich służb dbających
o nasze bezpieczeństwo. W każdym kraju służby muszą mieć
wgląd w przekazywaną informację (oczywiście
w uzasadnionych przypadkach), a to powoduje konieczność
przechowywania bardzo dużych ilości informacji
i w konsekwencji administrowanie nimi. Dla przedsiębiorców są
to spore koszty, dlatego może lepsze jest dla nich
niezauważanie problemu.
Rozmawiał Paweł Wilk
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Jakiego typu dane nadają się do tego, aby przechowywać je
w chmurze, a jakich lepiej tam nie trzymać?

Maciej Liżewski

członek zarządu
3e internet software house
Absolwent Politechniki
Warszawskiej, współwłaściciel
3e internet software house
(http://www.3e.pl).
W 3e nadzoruje dział
odpowiedzialny za rozwój,
wdrożenia i infrastrukturę IT.
Związany z branżą IT
od 1999 roku.

Chmury znajdują zastosowanie, gdy konieczne jest
przechowywanie ogromnych ilości zmieniających się w czasie
danych, lub też wymagane jest ich serwowanie w różnych
rejonach świata. Jedynie tego typu rozwiązania pozwalają
efektywnie gospodarować zasobami IT, aby sprostać szybko
zwiększającemu się zapotrzebowaniu. Umożliwiają też
zwolnienie części zasobów w przypadku zmniejszenia
zapotrzebowania. Z drugiej strony podstawowe problemy
związane z danymi w chmurze to:
brak możliwości określenia fizycznej lokalizacji tych danych
(tylko bardzo zgrubne dane np. dotyczące regionu
geograficznego);
fakt przechowywania tych danych poza firmą, w środowisku
zewnętrznego dostawcy usług.
Należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: czy rodzaj
i wartość danych pozwala nam na przechowywanie
i przetwarzanie ich w chmurze?
Prawne (ustawowe) zastrzeżenia dotyczą tylko przetwarzania
danych wrażliwych (ustawa GIODO) i związane są głównie ze
wspomnianym brakiem informacji o fizycznej lokalizacji.
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
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danych osobowych w §4 brzmi:
Polityka bezpieczeństwa, o której mowa w § 3 ust. 1 zawiera
w szczególności: pkt 1: wykaz budynków, pomieszczeń lub
części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym
przetwarzane są dane osobowe.
Wśród większych dostawców usług cloud computing niewielu
jest w stanie zagwarantować taką informację – np. 3Services
Factory, ale najpopularniejsi, Amazon czy Google, już nie.
Inny aspekt to subiektywna wartość danych dla firmy.
Jakkolwiek w chmurze serwery utrzymywane są
w zabezpieczonych serwerowniach, co zapewni nam na pewno
większe bezpieczeństwo niż klasyczny komputer pod biurkiem,
to jednak jedyny dostęp do tych danych będziemy mieli przez
sieć internet. Musimy więc zabezpieczyć możliwe ścieżki
dostępu do nich za pomocą VPN, SSL i innych szyfrowanych
połączeń, a także uwzględnić w tych zabezpieczeniach
wszelkie inne metody dostępu do serwera, np. zdalną konsolę
dla administratora. Powinniśmy też przemyśleć kwestię
zabrania danych z chmury w przypadku zamknięcia biznesu
dostawcy lub rozwiązania umowy świadczenia usług na
podstawie naruszeń regulaminu z naszej strony – zwykle nikt
nie zagwarantuje nam wtedy, że nasze dane odzyskamy.
W skrócie więc – na pewno możemy w chmurze przechowywać
dane niekrytyczne dla naszego biznesu i nie podpadające pod
ustawę GIODO, np. informacje systemu CMS, forum
dyskusyjnego, itp. Możemy także (świadomie kalkulując ryzyko)
utrzymywać tam dane istotne z punktu widzenia
przedsięwzięcia, np. z systemu CRM, ERP, narzędzi do
prowadzenia projektów, procesowania incydentów, itp.
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W przypadku danych wrażliwych, w znaczeniu ustawy GIODO, musimy bardzo
uważnie przeanalizować, czy dostawca usług chmurowych jest
w stanie sprostać tym wymogom, gdyż ewentualne konsekwencje poniesiemy
my, a nie on.
Czy z punktu widzenia producenta oprogramowania środki ochrony
danych implementowane w usługach chmurowych bardzo różnią się od
tych w pospolitych serwisach sieciowych?
W chmurze nasze zasoby na pewno zabezpieczone są przez bardziej
zaawansowane rozwiązania, nawet jeśli nie mamy do nich faktycznego
dostępu. Dostawca zadba o zabezpieczenie infrastruktury, gdyż jakikolwiek
błąd w bezpieczeństwie skompromitowałby praktycznie wszystkich jego
klientów, na co raczej sobie nikt nie pozwoli.
Z racji skali dostawca może wykorzystać droższe i wydajniejsze firewalle,
routery, itp. Jako klienci często mamy możliwość zarządzania fragmentem
zapory sieciowej, który dotyczy naszej chmury. Możemy też otrzymać tzw. VPC
(Virtual Private Cloud), czyli infrastrukturę w której komunikacja między
elementami chmury jest odseparowana od innego ruchu w lokalnych sieciach
dostawcy (np. chmur innych klientów). Pozwala to zabezpieczyć się przed
możliwością podsłuchania pakietów przez innych klientów tego samego
dostarczyciela. Dodatkowo oczywiście mamy tam te same zabezpieczenia, co
w przypadku klasycznym (SSL, VPN), w celu zabezpieczenia komunikacji
między Internetem a naszą chmurą. Dostawcy usług cloud computing często
będą też w stanie za pomocą własnych urządzeń skonfigurować dla nas
takiego VPN-a.
W efekcie tych zabezpieczeń i separacji nawet jeśli jeden z klientów padnie
ofiarą udanego ataku (zwykle na skutek błędów w wykorzystywanym
oprogramowaniu i aplikacjach), pozostali są bezpieczni.
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Jak duże jest ryzyko utraty lub zniszczenia danych przechowywanych
w chmurze i na co powinien uważać użytkownik, a na co zarządzający
takimi usługami?
Ryzyko utraty danych oczywiście zawsze istnieje, jednak w przypadku usług
cloud computing zwykle jest ono mniejsze niż w przypadku standardowych
rozwiązań. Dostawcy chmur dysponują znacznie większymi przestrzeniami
dyskowymi na tworzenie kopii zapasowych niż pojedyncze maszyny, używają
zaawansowanych macierzy dyskowych w systemach RAID, na które mogą
sobie pozwolić ze względu na efekt skali, a dla zwykłych odbiorców są one
zwykle zbyt drogie. Także w przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu
dysków serwera, na bardzo wczesnym etapie możliwa jest po prostu migracja
wirtualnej maszyny na inny fizyczny serwer i wymiana dysków bez żadnego
przestoju w świadczeniu usług.
Warto jednak zadbać, również w przypadku chmur, o własne kopie
bezpieczeństwa danych, na przykład na wypadek nie do końca świadomego
skasowania ich lub wręcz świadomego naruszenia integralności przez hakera
wykorzystującego znalezioną lukę w oprogramowaniu. Najlepiej gdyby takie
backupy kopiować również na inną maszynę, np. taką, którą mamy w firmie.
Czy wraz z popularyzacją aplikacji typu RCA (Rich Cloud Application)
możemy spodziewać się jakichś nowych rodzajów ataków, czy może tego
typu aplikacje są bezpieczniejsze, bo dostawca ma nad nimi większą
kontrolę?
Tutaj pokusiłbym się o stwierdzenie, że cloud computing nie wnosi nic nowego
jeśli chodzi o bezpieczeństwo w kontekście RCA, ani w pozytywnym znaczeniu,
ani w negatywnym. Procesowanie odbywa się co prawda w środowisku
współdzielonych zasobów u dostawcy usług, jednak jest to analogiczna
sytuacja do wirtualnego hostingu, który funkcjonuje już od dawna.
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Należy zauważyć, że przetwarzanie w chmurze nie jest
nową technologią, a tylko nowym sposobem
dostarczania usług IT (serwerów, pamięci masowych,
sieci, aplikacji) przy pomocy technologii już wcześniej
znanych. Zgodnie z definicją NIST jest to "model
wygodnego udostępniania sieci współdzielonych,
konfigurowalnych zasobów (np. sieci komputerowe,
serwery, pamięć masowa, oprogramowanie i usługi)
które mogą być szybko dostosowane i dostarczone
z minimalnym nakładem pracy kierownictwa lub
dostawcy usług".
Oczywiście, jeśli ekstensywnie korzystamy z chmury
i nasza aplikacja wykorzystuje tysiące serwerów
zagadnieniem administracyjnym staje się ogarnięcie
wszystkich jednostek. Nie są to dane wymyślone, np.
serwis Animoto serwujący albumy zdjęciowe typu
slideshow m.in. dla Facebooka, pracuje właśnie
w chmurze złożonej z 4000 serwerów.
Jednak wciąż nie różni się to specjalnie od zarządzania
dużą liczbą klasycznych serwerów w naszej własnej
serwerowni i nie wnosi żadnego dodatkowego ryzyka
nie występującego w standardowym modelu. Wcześniej
tego typu rozwiązania nieoparte o chmury i nazywane
RIA (Rich Internet Application) lub thick client również
funkcjonowały i były podatne na podobne zagrożenia.
Rozmawiał Paweł Wilk
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USABILITY W APLIKACJACH
INTRANETOWYCH. O ZNACZENIU GRUPY
DOCELOWEJ I ANALIZIE POTRZEB
UŻYTKOWNIKÓW
Jarosław Królewski
ekspert usability

Aplikacje intranetowe, kiedyś domena dużych firm i korporacji, dziś stosowane są coraz częściej
w małych i średnich przedsiębiorstwach, inwestujących w nowe technologie, odpowiednią
organizację i wydajność pracy oraz jakość komunikacji grupowej. Wdrożenie aplikacji intranetowych
wymaga często podejmowania kluczowych decyzji, takich jak: zaprojektowanie odpowiednich
funkcjonalności w systemie, zaplanowanie szkoleń pracowników czy też wyboru metody
i sposobu tego typu wdrożenia.
Intuicyjność, łatwość dostępu oraz nienaganna
architektura treści decydują o tym czy aplikacja
intranetowa przypadnie do gustu pracownikom,
a tym samym przyczyni się do wzrostu ergonomii
pracy w obrębie firmy. Nie ulega wątpliwości, że
tego typu aplikacje są coraz bardziej popularne,
zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników.
Poprawnie skonstruowany i zaprojektowany
intranet jest dziś podstawowym narzędziem
pracy dla wielu z nas, umożliwia łatwe poruszanie
się w obrębie wszystkich niezbędnych z punktu
widzenia naszego stanowiska pracy
dokumentów, danych teleadresowych, materiałów
prasowych, informacyjnych, przetargowych czy
też umożliwia bardziej zaawansowane formy
komunikacji, takie jak np. wewnętrzny
komunikator.
Intranet jest więc głównym źródłem aktualnych
informacji na temat przedsiębiorstwa, a także
struktury naszej organizacji. Często zawiera
poufne dane, regulaminy, umowy, raporty
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marketingowe, dane o produktach
i współpracownikach. Nie jest to jeden z wielu
popularnych serwisów społecznościowych, które
odwiedzamy na co dzień podczas porannej
kawy, często jest natomiast źródłem informacji,
a także środkiem umożliwiającym wypełnianie
codziennych obowiązków w przystępnej,
poukładanej formie.
Dzięki aplikacjom intranetowym mamy firmę
w zasięgu ręki, nawet gdy nie jesteśmy stałymi
bywalcami imprez integracyjnych i kończymy
roboczy dzień po 8 godzinach pracy. Wiemy, co
na bieżąco dzieje się w naszej firmie, a tym
samym w jaki sposób odnaleźć się w realiach
życia zawodowego.

Jak drogie są aplikacje
intranetowe?
Koszty wdrożenia intranetu w małej czy średniej
firmie niekoniecznie muszą być gigantyczne.
Współcześnie liczba firm posiadających w swojej

ofercie dedykowane aplikacje intranetowe jest na
tyle duża, że za przystępną cenę jesteśmy
w stanie przygotować odpowiednie narzędzie dla
naszych pracowników.
Ceny wahają się od kilku do kilkunastu lub
kilkadziesięciu, a czasem nawet kilkuset tysięcy
złotych, w zależności od: funkcjonalności, czasu
realizacji, technologii w której będzie wykonana
nasza aplikacja lub... firmy, która tego typu aplikację
wykona.
Warto prześledzić dokładnie rynek, pod kątem
aktualnych ofert cenowych, sprawdzić kompetencje
i realizacje firm, stricte specjalizujących się
w rozwiązaniach intranetowych, zanim podejmiemy
ostateczną decyzję o wdrożeniu tego typu aplikacji
w naszej firmie.
Cena jest więc odzwierciedleniem liczby
funkcjonalności, zawartych w naszym systemie.
Potwierdza to Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes
zarządu Contium SA.
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REKLAMA

- System intranetowy może mieć bardzo szeroki
zakres funkcjonalny. Część systemów to
tradycyjne portale, służące do przekazywania
informacji głownie jednokierunkowo, firma do
ludzi z typowymi sekcjami CMS i DMS. Coraz
częściej realizowane są projekty Enterprise 2.0.
z elementami społecznościowymi. W większości
projektów intranety najaktywniej rozwijają się
w kierunku workflow i repozytoriów dokumentów
z dobrymi wyszukiwarkami - tłumaczy.

Open source’owe alternatywy
Co, jeśli w danym momencie nie stać nas na tego
typu wydatek, a intranet jest narzędziem, w które
chcemy zainwestować, ale w pózniejszym
czasie? Warto rozejrzeć się za rozwiązaniami typu
open source, a tych na rynku jest również sporo.
Wśród nich warto wspomnieć między innymi
o Open Atrium, systemie intranetowym, opartym
w pełni na bardzo popularnym języku
programowania jakim jest PHP i nie mniej
sławnym Drupalu. Open Atrium umożliwia
między innymi aktywne uczestnictwo w pisaniu
bloga firmowego, planowanie spotkań firmowych,
prowadzenie notatek czy też kontrolę realizacji
określonych zadań. Innymi ciekawym
rozwiązaniami tego są np. Cyn.in, GlassCubes
czy też Precurio.
Wszystkie wymienione systemy posiadają
również bogate zaplecze dla administratorów,
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którzy mogą stale nadzorować przepływ
informacji w firmie oraz w pełni zarządzać
użytkownikami, grupami i ich rolami w systemie.

Co wyróżnia aplikacje
intranetowe, czyli jak tworzyć
intuicyjne i użyteczne
rozwiązania?
Pracownicy obcujący z system intranetowym
w zupełnie inny sposób przyswajają sobie wiedzę
na temat aplikacji, niż przykładowo użytkownicy
korzystający od czasu do czasu, okazjonalnie
z określonych serwisów czy tez portali
internetowych.
Wprowadzenie aplikacji intranetowej
w przedsiębiorstwie jest swoistego rodzaju
przymusem w stosunku do pracowników, dlatego
też warto aby wdrożony przez nas system
zadowalał podwładnych, nie wywoływał
negatywnych odczuć, był łatwo przyswajany, nie
zmuszał do nabywania niepotrzebnych nawyków
i przyzwyczajeń, czyli był w pełni użyteczny
i intuicyjny.
Szczególnie łatwo, użyteczność tego typu
systemów podlega weryfikacji w firmach,
w których rotacja pracowników jest dość duża,
a czas na zaznajomienie się z obowiązkami
i kompetencjami relatywnie dość krótki.
Pamiętajmy również, że im lepiej skrojone
narzędzie tym bardziej efektywni pracownicy.
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Błędy w projektowaniu makiet funkcjonalnych,
niepoprawne analizy potrzeb pracowników
i przedsiębiorstwa, a także brak testów i badań
użyteczności, mogą doprowadzić do paradoksu,
który sprawi, że wprowadzony przez nas system
intranetowy utrudni, zamiast ułatwić codzienną
pracę. W konsekwencji - doprowadzi to do
poszukiwania przez naszych pracowników
alternatywnych źródeł pozyskiwania informacji,
zamiast decyzji o zmianie oprogramowania.
Bardzo istotnym jest również, aby w trakcie
wywiadów poprzedzających budowę aplikacji
intranetowej, pogłębionych z pracownikami,
kierownikami działów danego przedsiębiorstwa,
poznać know-how i sposób pozyskiwania
informacji przez pracowników, co pozwoli
w trakcie projektowania systemu antycypować
pewnego rodzaju zachowania i potrzeby naszych
przyszłych użytkowników. Potwierdza to Marcin
Kandefer - manager do sprawi kluczowych
klientów w Ideo, odpowiadający za wdrożenia
systemów intranetowych: - Najważniejszy etap
tworzenia systemu intranetowego to ten, który
następuje jeszcze przed samą jego budową
- twierdzi Kandefer.
Istotne są również analizy powdrożeniowe, które
dostarczają nam informacji o błędach
i problemach, zauważanych przez pracowników.
Wszelkie analizy powinny być oparte na
przemyślanym i spójnie skonstruowanym
scenariuszu testów użyteczności, w tym

wywiadów pogłębionych (indywidualnych) jak
i focusów grupowych.
Co zrobić, aby nasz system intranetowy był
użyteczny? Na pewno przestrzegać wszystkich
popularnych heurystyk, związanych
z tworzeniem intuicyjnych interfejsów, w tym
między innymi zadbać o zaawansowaną
wyszukiwarkę, udostępniać pliki dokumentów
w różnych formatach (np. doc, pdf, odt),
umożliwić swobodny wydruk i współdzielenie
dokumentów, poprawnie etykietować
i katalogować materiały informacyjne, stosować
ikonografię i przede wszystkim odpowiednie
tagowanie informacji, notatek i wszystkich
elementów dostępnych w naszej aplikacji
intranetowej. Bardzo ważne znaczenie odgrywają
również szkolenia.
- Obecnie standardem jest przygotowanie
instrukcji użytkownika w postaci Wiki. Samo
przygotowanie użytkowników jest zróżnicowane
w zależności od ich roli w projekcie
i częstotliwości użytkowania. Na przykład dla
administratorów treści i innych "heavy users"
prowadzone są całodzienne warsztaty, na których
w praktyce ćwiczą operacje jakie będą
wykonywać w systemie w codziennej pracy. Dla
reszty użytkowników, którzy są głównie
odbiorcami informacji, prowadzone są szkolenia
lub zostają oni pozostawieni z instrukcją obsługi
z osobami wyznaczonymi do odpowiadania na
problemy. Coraz częściej szkolenia prowadzone
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są z wykorzystaniem rozwiązań
telekonferencyjnych jak Lync czy WebEx, które
obniżają koszty przeprowadzenia szkolenia,
dodatkowo dając możliwość nagrania go i potem
traktowania filmu jako materiału szkoleniowego
- uważa Grzegorz Rudno-Rudziński z Contium.
Istota efektywnej komunikacji wewnątrz firmy jest
jednym z czynników, które decydują o jej
sukcesie. Intranet umożliwia, prócz typowo
zawodowych czynności, realizacje takich potrzeb
jak zrozumienie, poznanie współpracowników
oraz misji i celów przedsiębiorstwa w szerszym
kontekście, a także opinii innych na kluczowe
sprawy zawodowe. To również dobry sposób na
dokumentowanie własnej pracy, historii oraz
statystyk związanych z czasem pracy. Intranet to
również system zamknięty, wewnętrzny, wzmaga
poczucie bezpieczeństwa i elitarności.
Coraz istotniejszą rolę odgrywa również
controlling, co sprzyja budowaniu systemów
intranetowych, dostępnych w ramach urządzeń
mobilnych w szczególności przeznaczonych dla
kadry zarządzającej, która według Marcina
Kandefera z Ideo, coraz częściej korzysta z usług
mobilnych.
- W wielu firmach, w zależności od profilu
działalności, powszechnie wykorzystuje się tego
typu urządzenia. Wówczas uwzględnianie ich
obsługi w tworzonych systemach staje się
koniecznością. W zależności od rodzaju
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obsługiwanych usług realizuje się je poprzez
optymalizację platformy intranetowej lub poprzez
tworzenie dedykowanych aplikacji mobilnych
specjalizowanych w danym zakresie - podkreśla
Kandefer.

Jakiego rodzaju moduły
i funkcjonalności są
najczęściej stosowane
w systemach intranetowych?
Czy istnieje przepis na intranet, który spełniałby
wymogi każdego przedsiębiorstwa? Z pewnością
są gorsze i lepsze rozwiązania, nie mniej jednak
dedykowane, szyte na miarę aplikacje są
najodpowiedniejsze dla firm, które wypracowały
przez lata własną metodykę rozwiązywania
problemów i sposób pracy lub prowadzą
działalność w specjalistycznych branżach.
Marcin Kandefer, uważa, że najczęściej intranety
pełnią rolę platform
informacyjno-komunikacyjnych. System taki
spełnia rolę wewnętrznej bazy wiedzy,w której
każdy pracownik powinien móc odnaleźć
wszelkie niezbędne informacje wykorzystywane
w codziennej pracy. Często system ten jest
bardzo dobrym narzędziem dla działów HR, które
publikują w nim informacje np. dla nowo
przyjętych pracowników, udostępnia wszelkie
regulaminy i zasady obowiązujące w firmie.
Dzięki modułowi ankiet wchodzącemu w skład
Intranetu mogą być także realizowane badania

opinii czy ankiety oceniające. W przypadku
procesów biznesowych, które są
implementowane w systemach intranetowych
można wymienić obiegi faktur, wniosków
urlopowych, kalendarze korporacyjne, czy
systemy rezerwacji zasobów. Bardzo często
w ramachrozwiązań intranetowych wdrażane są
elektroniczne obiegi dokumentów. W takim
przypadku przedsiębiorstwo eliminuje obieg
dokumentów w formie tradycyjnej. Bardzo często
spotyka się również narzędzia integrujące
systemy wewnętrzne wykorzystywane już
w firmie, co pozwala na dalsze podnoszenie
efektywności jej funkcjonowania.

Jakiego rodzaju wskazówki
dotyczące designu mogą być
przydatne w trakcie
projektowania systemów
intranetowych?
Wygląd i estetyka systemów intranetowych
również zależy od kilku różnych czynników,
takich jak preferencje klienta czy też ogólne
zasady użytecznego i intuicyjnego projektowania.
Według Grzegorza Rudno-Rudzińskiego
oczekiwania do grafiki intranetów można
podzielić na kilka typowych postaw klientów
i tego co możemy im zaproponować:
a) “mamy standard korporacyjny, którego
musimy się sztywno trzymać” – wyłącznie
wdrożenie standardu korporacyjnego,
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b) „to jest rozwiązanie wewnętrzne estetyka nie
jest istotna w rachunku korzyści i kosztów jakie
ma dać” – wstawienie loga firmy,
c) „zależy nam na estetyce ale mamy
ograniczone środki” – wybór łatwej do
wdrożenia gotowej skórki,
d) „to ma być wizytówka naszej firmy do
pracowników i wygląd istotnie wpłynie na jego
odbiór” – pełny cykl produkcji z fazą analityczną,
wykonaniem klikalnych makiet wireframe a na
końcu projektu graficznego i makiet graficznych
najważniejszych stron.

Przyszłość jest mobilna
Możemy stwierdzić, że systemy intranetowe,
pisząc kolokwialnie to już standard w większości
polskich firm, posiadających choć minimalną
świadomość dostępnych dziś technologii.
Świadczy o tym przede wszystkim rosnąca ilość
wdrożeń tego typu rozwiązań, ale również liczba
firm oferujących dedykowane aplikacje
intranetowe na polskim rynku.
Przyszłość należy do usług mobilnych, dlatego
warto śledzić w jakim stopniu rozwiązania
intranetowe będą stosowane również
w urządzeniach mobilnych, oraz jak interfejsy
tego typu aplikacji będą ewoluować wraz
z rozwojem mobilnych systemów operacyjnych.
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JAK DRĄŻYĆ DANE
W E-COMMERCE
Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

Ludzkie oko nie zauważy wiedzy ukrytej w bazie danych. Reguły rządzące
sprzedażą da się odkryć po zastosowaniu odpowiednich algorytmów
narzędzi. Dopiero interpretacja wyników pozwoli na określenie sytuacji
firmy, szans i perspektyw rozwoju.
Jednak niezależnie od tego, które narzędzie
wybierzemy musimy pamiętać, że należy
dokładnie przemyśleć, czego się po nim
spodziewamy i w jakim zakresie naszego biznesu
chcemy z niego skorzystać.
- Wiele osób uważa, że wystarczy mieć duży
zbiór danych, uruchomić narzędzie i to wystarczy
aby uzyskać rezultaty. Tak jednak nie jest. Należy
przemyśleć, jakiego rodzaju rezultatów się
spodziewamy, następnie przygotować
w odpowiedni sposób dane i metodycznie
przeprowadzić cały proces, w którym sporo
czasu i energii poświecimy na testowanie
i weryfikację wyników – twierdzi Maciej Pondel
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
kierujący również zespołem projektowym firmy
Contium.
Prezentujemy kilka metod, które pozwolą
zrozumieć na czym polega istota data-mining
w internetowym biznesie.
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Kim są klienci?
Właściciel serwisu ma dostęp do logów serwera,
jednak zwykle jest ich bardzo dużo i są
w wyjątkowo nieprzyjaznej formie. Samodzielne
przeglądanie i analizowanie mija się z celem
i prawdopodobnie analityk zniechęciłby się
w ciągu kilku minut. W sukurs idzie data-mining
i metody przeznaczone do zgłębiania ogromnej
ilości informacji, które pozwolą na odkrycie
nieznanych zależności.
Prostym przykładem analizy logów jest podział
na przeglądających i kupujących. Internauta,
który chce jedynie przejrzeć ofertę serwisu,
odwiedzi około dziesięciu stron poświęcając na
całą wizytę nie więcej niż pięć minut. Zupełnie
inaczej zachowuje się kupujący -użytkownik
wejdzie na 50 podstron, a wirtualne odwiedziny
mogą potrwać nawet pół godziny.
Jedna z metod weryfikacji internautów bazuje na
prostym zdaniu logicznym jeżeli… to…, którą
można wykorzystać do związków pomiędzy

odwiedzanymi stronami. Wyniki analizy przedstawia
się za pomocą specjalnego wykresu powiązań.
Dzięki temu analityk zdefiniuje, kto odwiedza serwis
i jakie treści najbardziej go interesują. Poniższy graf
jest przykładem powiązań i natężenia odwiedzania
poszczególnych działów sklepu internetowego.

Źródło: Opracowanie własne

Inną metodą jest segmentacja internautów, czyli
dzielenie gości serwisu na sprecyzowane grupy.
Dzięki temu podziałowi właściciel strony jest
w stanie wyodrębnić pewne wzorce zachowań,
ocenić ich częstotliwość a także znaleźć elementy,
które różnicują poszczególne przedziały.
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Przykładowa kategoryzacja:
wsparcie techniczne,
sprzęt do kuchni,
sprzęt audio,
sprzęt video,
pliki do pobrania,
aktualności.
Na tej podstawie definiujemy segmenty
użytkowników:
Źródło: Opracowanie własne

Co istotne, gromadząc dane przez dłuższy czas,
osoba korzystająca z tej metody data-mining jest
w stanie analizować efektywność decyzji
marketingowych. Badacz ma możliwość
obserwowania zmian zachowań klientów
w czasie i określić, czy podejmowane działania
wpływają na poszczególne segmenty
użytkowników.

Aktywni, ale nie kupują
Przykładowa segmentacja może polegać na
częstotliwości odwiedzin oraz rodzaju
użytkowania. Ilość grup oraz ich liczebność
definiowana jest przez różne metody statystyczne,
jednak to ostatecznie od analityka zależy, czym
będą się charakteryzować poszczególne
podzbiory. Należy również pamiętać
o zdefiniowaniu poszczególnych podstron.
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Kategoryzacja użytkowników:
Aktywni - osoby odwiedzające wszystkie części
serwisu,
Na bieżąco - internauci czytający aktualności lub
strony ze wsparciem technicznym,
Gospodarze domu - osoby wchodzące na strony
ze sprzętem kuchennym,
RTV - użytkownicy odwiedzający strony
produktów audio i video,
Nieaktywni - internauci, którzy wchodzą na
pojedyncze strony, ciężkie do skategoryzowania.
Użytkowników możemy dzielić również ze względu
na tak zwany cykl życia. Klient - na przykład sklepu
internetowego - rozwija się w trakcie korzystania
z serwisu, przechodzi kolejne szczeble cyklu.
Łańcuch można zdefiniować w przykładowy
sposób:
debiutant,
entuzjasta strony,
zarejestrowany,

zarejestrowany bez zakupów,
po pierwszym zakupie,
aktywny klient,
odzyskany klient,
martwy klient.
Powyższy schemat obrazuje cykl życia od
początku znajomości z internautą. Właściciel
sklepu powinien zacząć od zachęcania do
odwiedzin a następnie rejestracji. Trudniejsze
etapy przychodzą później, kiedy analityk
e-commerce powinien w odpowiedni sposób
zachęcać internautów do kolejnych zakupów.
Właściciel sklepu może wypracować scenariusze
zachowań dla każdej grupy klientów. Na przykład
użytkownik, który zarejestrował się w serwisie,
powinien otrzymać maila z podziękowaniem
i linkiem do najbardziej atrakcyjnych cenowo
ofert. Z kolei osoba, która dokonała przynajmniej
trzech zakupów na pewno ucieszy się
z kilkunastoprocentowego rabatu za swoją
lojalność.

Patrz do koszyków
Z punktu widzenia posiadacza sklepu
internetowego, wartościową metodą jest również
analiza koszykowa. Procedura pozwala na
dopasowaniu odpowiednich produktów lub usług
zięki badaniu typowych zachowań. Proces ma
szczególne zastosowanie przy wyborze zakupu
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dodatkowych elementów do produktu lub usługi
- na przykład akcesoriów. Innym zastosowaniem
jest tak zwany up selling, czyli proponowanie
produktów o lepszych parametrach.
Cele analizy koszykowej to:
jakie produkty klienci kupują najczęściej razem,
jakie jest prawdopodobieństwo, że internauta
razem z produktem A kupi produkt B,
co wybrali klienci, którzy skorzystali z promocji,
co wybierają klienci, którzy biorą udział
w programach lojalnościowych?

Na podstawie analizy koszykowej utworzono
poniższą tabelkę:
EP

L

LK

WK

TV 3D Flat - DVD Player

2

441

6286,12

TV 3D Flat - LCD Cleaner

2

620

5867,45

Fridge 120 - Microwave Speed

2

56

3278,92

Fridge 120 - Fridge Cleaner

2

274

2300,11

MP3 Player - Headset Pro

2

879

297,34

MP3 Player - Speakers Home

2

160

416,73

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej zestawiono przykładowe produkty sklepu
z elektroniką użytkową.
ID

Kategoria

Nazwa

Cena

R106

Video

TV 3D Flat

4499

R223

Video

Video Player

849

R100

Video

DVD Player

1299

K012

AGD

Fridge 120

2100

K104

AGD

Microwave Speed

850

K814

AGD

Fridge Cleaner

48

A318

Audio

MP3 Player

99

A097

Audio

Headset Pro

125

A450

Audio

Speakers Home

279

L - liczba powiązanych produktów,
LK - liczba koszyków z wybranymi produktami,
WK - średnia wartość koszyków z wybranymi produktami.

Analiza koszykowa zwróci najczęstsze powiązania
między produktami lub usługami. Metoda pozwoli na
podjęcie właściwych decyzji biznesowych, których
właściciel sklepu nie zauważy na pierwszy rzut oka.
Wyniki można zamienić na graf:

Liczba koszyków pozwoli wywnioskować, jak
często internauci dokonują danego zakupu
w porównaniu z całą próbą. Tę liczbę można
zamienić na wartość prawdopodobieństwa,
dzieląc LK przez sumę wszystkich zakupów.
Dzięki temu analityk będzie wiedział, z jaką
szansą internauta dokona wybranego,
konkretnego zakupu.
Istotnym jest również wskaźnik WK - średnia
wartość koszyków z wybranymi produktami.
Może się bowiem okazać, że realny zysk
właściciela sklepu jest bardzo niewielki.
Internauci mogą dokonywać pewnego zakupu
bardzo często, jednak marża sprzedawcy jest
niska. Wysokie prawdopodobieństwo oraz
niezadowalająca wartość koszyka może skłonić
do podniesienia ceny produktu lub usługi.

Drążenie wymaga wiedzy
i pieniędzy
- Są zarówno narzędzia darmowe jak
i komercyjne, za które musimy sporo zapłacić.
W ofercie znajdziemy bardzo proste w użyciu
i mocno skomplikowane. Wydaje się, że każdej
wielkości biznes może znaleźć narzędzie na
miarę swoich wymagań i możliwości - twierdzi
Maciej Pondel z Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.

Źródło: Opracowanie własne
Źródło: Opracowanie własne
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Wyróżnia się trzy podstawowe grupy:
Systemy e-commerce są w bardzo wdzięcznym źródłem danych,
które można poddawać drążeniu danych. W przypadku tego typu
systemów możemy liczyć na ciekawe rezultaty, które stosunkowo
łatwo będą mogły zostać aplikowane. Przygotowanie promocji,
wygenerowania komunikatu czy stworzenie specjalnych ofert
będących wynikiem procesu drążenia danych jest
niewspółmiernie mniej kosztowne w systemach handlu
elektronicznego niż w przypadku tradycyjnego kanału sprzedaży.

rozwiązania open-source,
narzędzia będące opcją dodatkowa do baz
danych,
komercyjne pakiety analityczne.
Jeśli chodzi o pierwszą grupę, wielu zwolenników
zyskało sobie narzędzie o nazwie Weka.
Rozwiązanie powstało w ramach projektu
akademickiego i można je pobrać ze strony
www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/.
- Co ważne, przy użyciu tego narzędzia możemy
przeprowadzić pełny proces data-mining - od
przygotowania danych przez budowę modelu po
testowanie go i zastosowanie do rzeczywistych
danych. Zawiera ono również wizualizacje
wyników, dzięki którym interpretacja rezultatów
jest łatwiejsza - twierdzi Pondel.
System Weka nie jest pozbawiony wad,
charakterystycznych dla otwartych projektów.
- Można mieć zastrzeżenia do jego estetyki oraz
stabilności. Co jednak bardziej istotne, obsługa
Weki wymaga dosyć gruntownego
przygotowania teoretycznego. Używanie go jest
po prostu trudne - kończy Maciej Pondel.
Jeśli przedsiębiorstwo chce uniknąć
dodatkowych kosztów, związanych
z wykupieniem licencji, firma może skorzystać
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dr inż. Maciej Pondel

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
kierownik zespołu projektowego Contium

Ilość zbieranych danych jest zdecydowanie większa w sprzedaży
internetowej. W tradycyjnym modelu sprzedaży najczęściej
sprzedawca niewiele wie o swoich klientach. Jeśli klient nie
posługuje się kartą płatniczą czy nie uczestniczy w programach
lojalnościowych to nie jesteśmy w stanie nawet odtworzyć historii
jego zakupów. Właściciel systemu handlu elektronicznego wie
bardzo dużo o swoich klientach, bo zbiera dane niezbędne do
dostarczenia towaru czy pobrania płatności.

również z dodatków do komercyjnych baz
danych. Najwięksi producenci oferują:
MS SQL Server Data Mining - dodatek do bazy
MS SQL Server 2005/2008,
Oracle Data Mining (ODM) - dodatek do bazy
danych Oracle obecny od wersji 9g do
najnowszej 11g,
IBM Intelligent Miner.
- Skupię się na narzędziu Microsoftu, które przez
integrację z Excelem wydaje się być
najprostszym narzędziem. Choć popularny

arkusz kalkulacyjny może być interfejsem
użytkownika, to modele są budowane
i przechowywane na serwerze bazy danych,
dzięki czemu można w oparciu o nie budować
rozwiązania programistyczne w aplikacjach
e-commerce. Łatwość obsługi jest niewątpliwą
zaletą tego mechanizmu, jednak dla bardziej
zaawansowanych użytkowników niewielkie
możliwości konfiguracyjne mogą być sporą
wadą. W mojej opinii jest to najlepsze narzędzie
dla osób rozpoczynających swoją przygodę
z drążeniem danych - poleca Maciej Pondel.
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Ostatnią grupę stanowią profesjonalne pakiety
analityczne. Przykładem mogą być SAS
Enterprise Miner, IBM SPSS Modeler lub Statsoft
Statistica Data Miner. Programy cechują się
największą funkcjonalnością i zawierają
najszerszy wachlarz metod drążenia.
Najbardziej cenionym spośród pakietów jest
rozwiązanie firmy SAS Institute, ze względu na
sporą liczbę zaaplikowanych algorytmów, duże
możliwości konfiguracji i dostosowania
algorytmów oraz niespotykane nigdzie indziej
narzędzia weryfikujące wyniki.
Podobnie jak w przypadku poprzednich
systemów, pakiety analityczne wymagają
odpowiedniego przygotowania teoretycznego.
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- Korzystanie z SAS’a zalecam
przedsiębiorstwom, które zdobyły już
odpowiednie doświadczenie -przygotowanie
merytoryczne oraz determinację do używania
drążenia danych we własnym biznesie, tak aby
inwestycja w licencje tego nie najtańszego
produktu przyniosła zadawalający zwrot
- ostrzega Maciej Pondel.
Narzędzie do drążenia danych nie jest nigdy
czarną skrzynką, która w magiczny sposób
przetwarza dane i wypluwa gotowe wyniki.
Analityk powinien przygotować dane
w odpowiedni sposób i przemyśleć jakiego
spodziewa się rezultatu.
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REKLAMOWEJ
reklama@interaktywnie.com
+48 661 878 882

MAPA PODPOWIE
MARKETEROWI
Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

Systemy informacji geograficznej (ang. Geographic Information System) dają
współczesnym marketerom możliwość zbierania i przetwarzania rozmaitych
danych rynkowych, które są następnie prezentowane na elektronicznych mapach.
Tego typu systemy dostępne są także za pośrednictwem przeglądarek internetowych,
co wydatnie upraszcza ich użycie.
Zazwyczaj zastosowanie systemów GIS kojarzy
się z aplikacjami, które pozwalają monitorować na
przykład ruch firmowych pojazdów dzięki GPS,
albo dokonywać zdalnego odczytu pomiarów
dokonywanych przez różnego rodzaju urządzenia
rozmieszczone na danym obszarze (jak choćby
mapy termiczne). To jednak tylko jedna ze sfer,
w których okazują się pomocne. Systemy takie
sprawdzają się także w zarządzaniu, mogą
bowiem wspomagać podejmowanie decyzji
dotyczących procesów sprzedażowych firmy.
Wizualizacja danych o sprzedaży, w połączeniu
z prezentacją sieci placówek i zasięgu ich
działania, może być wygodniejsza do
analizowania przykładowo przy ustalaniu strategii
działania przedsiębiorstwa.
- Najważniejsze zastosowania dla marketingu,
systemy informacji geograficznej oferują
w obrębie analizy rynków oraz obserwacji
zachowań i potrzeb konsumentów. Dostępne na
rynku aplikacje biznesowe przygotowują
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diagramy bogate w informacje, z których w łatwy
sposób można wyczytać trendy i wzorce
panujące na rynku i odpowiednio przygotować
do nich firmę. Dzięki aplikacjom online’owym,
dostęp do danych jest znacznie prostszy
i szybszy, a zrozumienie wzorców zakupowych
i struktury demograficznej klientów o wiele
łatwiejsze - mówi Wojciech Bachta, branch
manager z Da Vinci Studio.

należy otworzyć nowy oddział firmy - wylicza
Wojciech Bachta.
Przykładem marketingowego zastosowanie
systemu GIS jest internetowy system obsługi
klienta zrealizowany dla Cityboard Media przez
firmę Empathy.

Systemy GIS w znacznym stopniu mogą ułatwić
proces podejmowania decyzji biznesowych,
dzięki dostarczanym informacjom. Marketerzy
otrzymują bowiem błyskawiczny dostęp do
niezbędnych danych o potencjalnych klientach,
jak i tych obecnych.

- W systemie tym lokalizacja nośników
reklamowych, które zamawiać mogą partnerzy
jest prezentowana na mapie GIS. W ten sposób
zamawianie kampanii reklamowych stało się
dużo łatwiejsze, a graficzna prezentacja lokalizacji
sprzyja podejmowaniu decyzji o wyborze
nośników - wyjaśnia Sebastian Błaszkiewicz,
dyrektor handlowy Empathy.

- Aplikacje GIS pomagają trafnie odpowiedzieć
na podstawowe pytania gnębiące każdy dział
marketingu: jak wygląda segmentacja rynkowa
klientów, gdzie jest konkurencja, jaki jest
potencjał rynku dla nowego produktu, jakiej
promocji użyć dla nowego produktu albo gdzie

Inne, mniej marketingowe, ale równie praktyczne
użycie GIS wdrożone przez Empathy to system
IRIS, którego zadaniem jest zbieranie
i przekazywanie kompleksowych informacji
o warunkach pogodowo-ruchowych na drogach
w oparciu o platformę internetową, będącą
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narzędziem dystrybucji i wizualizacji
przetwarzanych informacji.
- System służy głównie osłonie meteorologicznej
dróg, a także zbieraniu i analizie danych o ruchu.
W systemie IRIS doskonale sprawdza się system
informacji geograficznej, który jest jego elementem
- tłumaczy Sebastian Błaszkiewicz.

Bezproblemowy dostęp
Dodatkowym atutem aplikacji typu GIS jest to, że
obecna technologia pozwala na korzystanie
z nich za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
W ostatnich latach firmy przygotowujące systemy
klasy GIS położyły nacisk na rozwój wersji online,
tak aby dostęp do danych oraz wszystkich funkcji
był prosty i intuicyjny.
- Istnieje możliwość korzystania z systemu,
bazując na mechanizmach geolokalizacji
wbudowanych w najnowsze przeglądarki.
Jednakże taka dokładność może być mniejsza
niż, gdybyśmy korzystali z urządzeń
wyposażonych w odbiornik GPS. Również
w zależności od implementacji, możliwe jest
uaktualnianie danych, wprowadzanie zmian oraz
dodawanie obiektów w przeglądarce - podkreśla
Mateusz Rajch, kierownik działu interactive
w Softhis.
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Mateusz Rajch

kierownik działu interactive
Softhis

System informacji geograficznej, służący do gromadzenia oraz
przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych może być
wraz z odpowiednią aplikacją z powodzeniem wykorzystywany
jako narzędzie marketingowe. Dla nowoczesnych firm może
stanowić instrument do pozyskiwania klientów, narzędzie do
szybkiego informowania o najnowszych ofertach i promocjach
z uwzględnieniem lokalizacji użytkownika oraz przejąć funkcje
programu lojalnościowego. Mobilne aplikacje oparte na
geolokalizacji mogą wspierać proces realizacji targetowanych
kampanii marketingowych oraz pomagać w definiowaniu
preferencji konsumentów. Stanowią nowy kanał komunikacji,
budują pozytywny wizerunek marki i sprawiają, że oferta jest
kierowana do docelowego odbiorcy produktu.

Dodaje, że korzystanie z GIS przy pomocy
przeglądarki może umożliwiać funkcjonalności
związane z większym rozmiarem ekranu np.
śledzenie drogi przebytej przez użytkownika
systemu geolokalizacji w ciągu minionego dnia.
Potwierdza to Wojciech Bachta: - Mając dostęp
do internetu możemy nie tylko korzystać z
danych wprowadzonych do systemu. Można je
również update’ować i wzbogacać o nowe
rekordy. Dziś z systemów GIS można korzystać
również za pomocą tabletów i smartfonów,
wystarczy mieć dostęp do sieci.

Nakłady w tysiącach
Jeśli chodzi o koszty systemu GIS, eksperci
twierdzą, że najprostsze wdrożenia to wydatek
rzędu przynajmniej kilku tysięcy złotych,
a dedykowane rozwiązanie to minimum
kilkadziesiąt tysięcy.
- Trudno mówić o górnej granicy, ponieważ
w przypadku bardzo dużych systemów dla
administracji publicznej znane są wdrożenia
o wartości nawet kilkudziesięciu milionów
złotych. Koszty te zależą oczywiście od tego, jak
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rozbudowany jest taki system, oraz z jakimi
innymi systemami ma zostać zintegrowany
- tłumaczy Sebastian Błaszkiewicz z Empathy.
Cena zależna jest oprócz tego od rodzaju
urządzeń, na których używana będzie aplikacja.
- Wszystko zależy od tego, jakie funkcjonalności
będzie umożliwiać system zarówno dla
normalnego użytkownika, jak i firmy chcącej ją
wykorzystać marketingowo do promowania
swoich produktów lub usług - uzupełnia Mateusz
Rajch z Softhis.

Z systemu informacji geograficznej można korzystać za
pośrednictwem przeglądarki internetowej. Warto przy wyborze
wykonawcy zwrócić uwagę na jego doświadczenie
w realizacjach dedykowanych systemów w oparciu o rozwiązania
internetowe. To daje pewność, że system będzie skalowalny,
a więc będzie go można rozbudowywać i aktualizować. Jest to
niezwykle istotne ponieważ obecnie bardzo często pojawiają się
nowe rozwiązania i możliwości. Musi więc być możliwość
wykorzystywania ich poprzez rozbudowę bądź integrację z nimi.

Sebastian Błaszkiewicz
dyrektor handlowy
Empathy

Koszt wdrożenia GIS w dużym stopniu zależy od złożoności
systemu oraz mocy przeliczeniowej - rozpiętość cen może być
ogromna. Najprostsze aplikacje, służące tylko do odczytu danych,
kosztują od kilku tysięcy złotych, natomiast niezbyt
skomplikowana aplikacja wyposażona w opcje integracji danych,
edycji rekordów, tworzenia zapytań i dokonywania analiz to już
koszt kilkunastu tysięcy.

Wojciech Bachta
branch manager
Da Vinci Studio
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Na rynku są też dostępne rozwiązania abonamentowe, tutaj też
rozpiętość spora i podobnie jak poprzednio, cena zależy od
złożoności systemu oraz jego klasy.
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ROZWIĄZANIE SZYTE
NA MIARĘ
Beata Ratuszniak
redaktor, Interaktywnie.com

Kto potrzebuje aplikacji dedykowanych? Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa.
Ważne, by firma miała pewność, by w razie problemów narzędzie nie zawiodło.
Jednak za idealnie dopasowany system trzeba zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych,
a w przypadku dedykowanych rozwiązań e-commerce nawet 100 tysięcy i więcej.
Dlaczego korzystanie z komercyjnych rozwiązań
miałoby być dla firmy korzystniejsze, niż
narzędzia open source? Dla przykładu bazujemy
na platformach e-commerce - zdaniem
specjalistów, płatne rozwiązania mogą zwiększyć
konkurencyjność firmy, choćby ze względu na
indywidualne dopasowanie. Wskazują również
na pełne zautomatyzowanie procesów
wewnątrzfirmowych czy dostarczanie większego
komfortu użytkownikom.

Przewaga nad konkurencją
- Komercyjne oprogramowanie z powodzeniem
sprawdzi się w prowadzeniu dojrzałych biznesów
internetowych, które wiedzą jakie obszary
funkcjonowania firmy należy usprawnić poprzez
wdrożenie elastycznych rozwiązań
dostosowanych do skali biznesu i profilu
działalności - mówi Anna Siry, account director
w Positive Power. - Systemy takie pozwalają także
na integrację z zewnętrznymi narzędziami,
ponieważ firmy coraz częściej dążą do obsługi
systemu współdziałającego z wieloma
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niezależnymi platformami typu CRM, B2B,
systemy magazynowo-sprzedażowe itd. Systemy
open source charakteryzują się paletą rozwiązań
standardowych, które może posiadać każdy
sklep internetowy. Minusem jest brak możliwości
rozwijania oprogramowania pudełkowego,
sprzedawanego jako produkt, a nie usługa. Takie
rozwiązania sprawdzają się
w przedsiębiorstwach, które dopiero
rozpoczynają przygodę z e-commerce.
Wdrożenie open source nie jest związane
z dużymi kosztami uruchomienia sklepu
internetowego, dlatego firmy mają możliwość
sprawdzenia, które rozwiązania warto rozwinąć
w przyszłości tworząc projekt dostosowany do
ich potrzeb.
Z kolei Tomasz Karwatka, prezes Divante
zauważa, że rozwiązania open source można
spokojnie dostosować do potrzeb klienta i takie
możliwości powinny leżeć w gestii internet
software house'ów.
- Zarówno oprogramowanie open source jak

i komercyjne ma swoje wady i zalety. Napisano
w tym temacie już bardzo wiele i zazwyczaj każda
z firm ma swoje zdanie w tym temacie. My
posługujemy się oboma modelami - mówi.
- Wdrażamy zarówno oprogramowanie PrestaShop
dostępne na licencji open source jak i Magento
w licencji komercyjnej. W proces wyboru
oprogramowania włączamy klienta i wspólnie z nim
decydujemy co jest najlepsze w danej sytuacji. Myślę,
że wszyscy doświadczeni wdrożeniowcy mają już za
sobą okres wojenek pomiędzy wolnym
i komercyjnym oprogramowaniem. Liczy się
końcowy efekt a ISH jest od tego aby go dostarczyć
w optymalny sposób.
Opinię tę potwierdza Łukasz Rzepecki z Softhis. Jego
zdaniem rozwiązania open source wydają się mieć
sporą przewagę, różnicę widać między innymi w
cenie, jednak darmowe narzędzia nie zawsze się
sprawdzają. Warto w niektórych przypadkach
zainwestować w aplikacje dedykowane.
- Otwartość kodu, będąca największą jego zaletą, jest
jednocześnie przyczyną największych problemów
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takich rozwiązań, z którymi na pewno zetknął się
każdy wdrażający - mówi. - Mnogość funkcji
niewiele pomaga, gdy każda z nich tworzona była
przez różne zespoły czy innych programistów.
Niespójność logiczna i jakościowa bywa źródłem
ogromnych problemów. Szczególnie widoczne
staje się to w przypadku samodzielnej rozbudowy.
Innym, nie mniej ważnym elementem, jest kwestia
bezpieczeństwa. Handel w sieci to działalność,
która w znacznym stopniu uzależniona jest od
zaufania użytkowników do bezpieczeństwa ich
pieniędzy. Nieograniczony dostęp do kodu rodzi
szereg możliwości nadużyć, a brak jednolitej
odpowiedzialności uniemożliwia w pełni skuteczne
dochodzenie swoich praw.

Dedykowany każdemu
Nie ma rozróżnienia - dla małych, czy większych
firm. Teoretycznie aplikacje dedykowane mogą być
tworzone dla różnych biznesów, w zależności od
potrzeb.
- Oczywiście, im większe przedsiębiorstwo, tym
rozwiązania dedykowane są bardziej wskazane.
Dlaczego? Ponieważ umożliwiają automatyzację
tych procesów, ulepszenie pracy oddziałów,
standaryzację pracy, a także kontrolę nad całością
działań poprzez między innymi systemy
raportowania, monitoring czy statystyki - mówi
Anna Siry.
Ciekawy przykład potrzeb firmy podaje Łukasz
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Krzysztof Kawalec
kierownik działu IT
Ideo

Nie w każdym przypadku aplikacja dedykowana jest lepszym
rozwiązaniem potrzeb klienta. Decyzja o tym czy należy
wykorzystać rozwiązanie typu opensource czy aplikację
dedykowaną podejmowana jest na etapie analizy projektu.
W przypadku „mniejszych” projektów zdecydowanie częściej
wybierany jest opensource, który może się okazać, że oferuje
wystarczające do prowadzenia małego biznesu funkcjonalności.
Jeśli mamy do czynienia z dużym sklepem, który generował
będzie znaczne obroty, nawet drobne usprawnienia funkcjonalne
mogą oznaczać znaczące oszczędności czasowe dla obsługi.
W takich przypadkach ważne jest by system taki był zintegrowany
z innymi systemami wewnątrz przedsiębiorstwa (np. stany
magazynowe, produkcja, logistyka itp.) wówczas lepszym
rozwianiem jest wybranie dedykowanego rozwiązania.
Gotowe rozwiązania e-commerce spotykane na rynku
w większości przypadków nastawione są na tradycyjne produkty.
Wielu klientów oczekuje natomiast sklepów dostosowanych do
specyfiki danej branży. Części samochodowe na przykład łatwiej
sprzedają się jeśli sklep zintegrowany jest z konfiguratorem i bazą
samochodów, możliwością dobrania zamienników, obsługą wielu
magazynów itp.

Rzepecki. Jego zdaniem decyzja o stworzeniu
dedykowanych rozwiązań powinna być
podejmowana w podobny sposób, co kupno
samochodu.
- Gdy w danej firmie pojawia się potrzeba zakupu
samochodu, nikt nie zastanawia się, jakie
samochody są kupowane przez inne
przedsiębiorstwa. Wybór pada zwykle na taki

rodzaj auta, jaki jest aktualnie potrzebny do
określonego celu. Decyzja o tym, czy potrzebna jest
furgonetka, czy samochód miejski wynika więc
z potrzeb firmy, a nie z jej wielkości - mówi. - Ta sama
zasada tyczy się oprogramowania dedykowanego.
Kupują je ci, którzy potrzebują rozwiązania uszytego
na miarę. Niestety inne, dostępne na rynku gotowe
produkty nie pozwalają im zaspokoić potrzeb
w zakresie określonych rozwiązań informatycznych.
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Koszty aplikacji dedykowanych, podobnie jak przy
wycenie innych projektów, uzależnione są od
celów czy wielkości projektu, a także zastosowanej
technologii. Specjaliści nie podają jednoznacznych
widełek.
- Aplikacja wyglądająca na mocno skomplikowaną
może kosztować niewiele, jeśli jest technicznie
prosta do stworzenia. Analogicznie, jeśli system
wygląda na prosty, niekoniecznie będzie tani, gdyż
może się okazać, że np. realizowane przez niego
funkcje wymagają integracji z zewnętrznymi
źródłami danych - mówi Krzysztof Kawalec z Ideo.
- Dlatego też do poprawnej wyceny projektu
konieczne jest stworzenie projektu funkcjonalnego,
który pozwoli kompleksowo ocenić jego złożoność.
Z jednej strony projekt funkcjonalny to dodatkowa
praca, z drugiej jednak pokazuje finalny kształt
projektu wraz z najmniejszymi nawet szczegółami
jeszcze przed rozpoczęciem prac
programistycznych. Dzięki temu, od samego
początku realizowany jest dokładnie taki system
jakiego oczekuje klient. Pozwala to na
zaoszczędzenie zarówno czasu jak i kosztów
późniejszych poprawek czy modyfikacji systemu.
Ale koszt uzależniony jest też od czasu pracy
zespołu jaki wykonawca musi poświęcić na
realizację projektu. Łukasz Rzepecki zwraca uwagę
na jeszcze inne aspekty, które mogą sprawić, że
ostateczna cena będzie wysoka.
Raport interaktywnie.com - internet software house

- Drugorzędną kwestią są koszty licencji, jak
w przypadku pudełkowego oprogramowania.
Głównym czynnikiem jest oczywiście
wynagrodzenie dla developerów, jednak istotne
są również koszty przeprowadzenia analizy,
stworzenia szczegółowej specyfikacji,
zarządzania projektem oraz często
niedowartościowywanych testów
oprogramowania i dokumentacji - mówi.

REKLAMA

Jakie koszty?

- Skupiamy się tylko na wdrożeniach aplikacji
wspierających sprzedaż. W takim wypadku
w zespole zawsze mamy analityka, projektanta,
badacza, project managera, grafika, webmastera,
programistę, testera oraz ew. specjalistów
dziedzinowych. Zatrudnienie 7-10 osobowego
zespołu zapewnia podział kompetencji
odpowiedni do zapewnienia wysokiej jakości
każdego etapu - dodaje Tomasz Karwatka.
- Oczywiście można wszystko robić 2-3 etatami,
ale dojrzałe firmy oczekują jakości o wiele
wyższej niż w projektach startupowych. To
wymaga większego zespołu czyli i większych
kosztów. Dedykowany projekt e-commerce
będzie kosztować od 100 000 złotych netto
w górę.
Koszty można próbować obniżyć. Zdaniem
ekspertów ważne jest, by już na początku
określić konkretne cele i potrzeby, a w kolejnych
etapach rozbudowywać aplikację o kolejne
moduły w oparciu o analizę potrzeb
użytkowników.
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- Musimy mieć świadomość, że wykonawca
zrealizuje dokładnie to o co go poprosimy. Jeśli
nasze oczekiwania i założenia, które mu
przedstawiliśmy były niespójne z naszymi
rzeczywistymi potrzebami, możemy mieć
pretensję jedynie do siebie. Dobry wykonawca
dopilnuje by przeanalizować rzeczywiste
potrzeby klienta, jednak nie zawsze na takiego
trafimy - mówi Krzysztof Kawalec. - Zbyt szerokie
określenie zakresu funkcjonalności przez
niewinne „…bo chciałbym jeszcze…” powoduje
niepotrzebne rozrastanie się aplikacji o kolejne
funkcjonalności. W przyszłości mogą być
wykorzystywane tak rzadko, że ich wdrażanie
mija się z celem. Niezależnie jednak od tego czy
rzeczywiście są potrzebne, czy nie, trzeba
zapłacić za ich przygotowanie.

Najważniejsze to określenie oczekiwań i celów jakie ma spełniać
aplikacja, czyli przekazanie wszelkich możliwych wytycznych,
najlepiej ze wskazaniem złych praktyk i wzorców do
naśladowania. Pozwala to uniknąć takiej sytuacji, gdy
oczekiwania klienta zmieniają się już w trakcie pracy nad
projektem – co może się zdarzyć, gdy podczas prac analitycznych
firma nie otrzymała kompletu informacji.

Katarzyna Czyrnek
client service director
Positive Power

- Kluczem do sukcesu jest odpowiednio
przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa,
ponieważ pominięcie zasadniczych kwestii na
etapie przygotowawczym w późniejszym czasie
może oznaczać nawet całkowitą przebudowę
systemu, a w konsekwencji wzrost kosztów
- mówi Katarzyna Czyrnek z Positive Power.

Solidnie, bez utrzymania
i rozwoju. Jakie koszty?
Każdy projekt powinien być opatrzony
informacją, w jakim zakresie i w jakim czasie
software house dostarcza support dla firmy
zamawiającej rozwiązanie dedykowane.
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Tomasz Karwatka
prezes zarządu
Divante

To dlatego kluczem do sukcesu jest odpowiednio
przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, ponieważ
pominięcie zasadniczych kwestii na etapie przygotowawczym
w późniejszym czasie może oznaczać nawet całkowitą
przebudowę systemu, a w konsekwencji – wzrost kosztów. Klient
najlepiej zna swoją branżę - wie, z jakich źródeł czerpać, co
naśladować, czego unikać. Warto o tym pamiętać i starać się
przekazywać wykonawcy pełną dokumentację potrzeb, co
pomoże zapobiegać powstawaniu sytuacji konfliktowych i wielu
niepotrzebnych nieporozumień.

Dedykowane rozwiązania mają sens tam, gdzie budują
odpowiednią wartość i są warte swojej ceny. Jeśli jestem
początkującym sprzedawcą to rzecz jasna nie wydam 100 tysięcy
na wdrożenie systemu e-commerce. Jeśli natomiast chcę
sprzedawać dużo i potrzebuję systemu e-commerce, który będzie
stanowił o moich przewagach, to nie skorzystam
z oprogramowania pudełkowego, bo dostęp do niego ma cała
konkurencja, a koszty rozwoju takiego oprogramowania mogą
nawet przekroczyć koszty wdrożenia dedykowanych rozwiązań.
Jeśli ktoś ma tego rodzaju dylematy (jakie oprogramowanie
wybrać) to moim zdaniem po prostu powinien wybrać najtańszą
ofertę i wraz z rozwojem biznesu poznać jej ograniczenia.
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To ważne, bowiem różne firmy w różny sposób
decydują się na wsparcie po ukończeniu
projektu.
- Standardowo oferujemy klientom
kilkumiesięczną gwarancję na prawidłowe
działanie wykonanego oprogramowania. Zakłada
ona bezpłatną likwidację usterek, których nie
udało się wykryć do momentu zakończenia
projektu - mówi Łukasz Rzepecki. - Oferujemy
obsługę powdrożeniową, w ramach której
rozwijamy oprogramowanie i dopasowujemy je
do zmieniających się potrzeb klienta. Realizujemy
wówczas funkcjonalności, których nie dało się
przewidzieć na etapie analizy czy też podczas
samej realizacji projektu. W przypadku każdej
realizacji aplikacji dedykowanej, całkowity budżet
projektu powinien zakładać przynajmniej 10-15
procent kosztów na dalszy rozwój i zmiany
realizowane po ostatecznym protokole odbioru.
Opłaty wynoszą do kilkudziesięciu procent
wartości samego oprogramowania.
- Wszystkie solidne firmy ISH uprzedzają klienta,
iż nie podejmują się realizacji projektów bez
utrzymania i rozwoju. To się po prostu nie
sprawdza - mówi Tomasz Karwatka. - Klient
musi mieć świadomość, iż koszt utrzymania
dedykowanego oprogramowania to w skali
rocznej minimum 30 procent kosztów tego
oprogramowania.
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Łukasz Rzepecki
CEO
Softhis

Odpowiednio przeprowadzona analiza wszelkich funkcjonalności,
potrzeb klienta, jak i szczegółowe zaprojektowanie aplikacji (np.
stworzenie prototypu interfejsu aplikacji w postaci makiet) przed
implementacją pozwalają na zredukowanie niespodziewanych kosztów.
Te niestety często ujawniają się już na etapie realizacji czy też po
wdrożeniu, gdy stworzone oprogramowanie nie do końca spełnia
wymagania klienta. W przypadku zaufanych kontrahentów dobrą metodą
może być realizowanie projektu wg metodologii Agile Scrum. Zakłada ona
interakcyjne realizowanie funkcjonalności w 1 – 4-tygodniowych
sprintach, których koszt powinien być z góry ustalony. To zdecydowanie
wymaga jednak wysokiej świadomości klienta i jego zaangażowania, co
często bywa trudne do osiągnięcia.
Koszty mogą być niższe wówczas, gdy wykonawca tworzy aplikacje
dedykowane w oparciu o bazowe oprogramowanie, mające np. swój
autorski framework z najczęściej wykorzystywanymi modułami
rozwijanymi przy kolejnych projektach. Z tego powodu doświadczony
software house często może zaoferować korzystniejszą cenę realizacji
dedykowanego oprogramowania niż niewielki zespół, który wszystko
tworzy od podstaw.

Anna Siry
account director
Positive Power

Czas potrzebny na przygotowanie takiej aplikacji to od kilku tygodni do
kilku miesięcy. Wszystko zależy od rodzaju projektu, części
analityczno-koncepcyjnej, potrzeb klienta, zaawansowania wdrażanych
funkcjonalności. Pośpiech przy tego typu złożonych realizacjach nie jest
wskazany - celem dedykowanego oprogramowania jest wprowadzanie
ulepszeń, a nie utrudnianie pracy firmy, dlatego równie ważne jak samo
oprogramowanie takiej aplikacji jest dobre opracowanie funkcjonalności,
przeanalizowanie wszystkich potrzeb, a po zakończeniu pracy nad
projektem – testowanie systemu.

52

Analiza przedwdrożeniowa jest kluczowym etapem w całym
złożonym procesie realizacji aplikacji dedykowanej. Takie
działanie gwarantuje, że wykonana funkcjonalność będzie
spełniała wszystkie potrzeby klienta. Jest również niezbędna,
aby wykonawca mógł szczegółowo zaplanować harmonogram
realizacji i przygotować dokładny kosztorys prac.

Łukasz Rzepecki
CEO
Softhis

Klient powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytania:
jaki cel ma spełniać zamawiania aplikacja, jaką powinna
realizować funkcjonalność, jakie są ramy budżetowe i czasowe
projektu oraz czy aplikacja powinna zostać zintegrowana
z innymi systemami (jeśli tak, to z jakimi).
Analiza polega na przestudiowaniu procesów biznesowych,
które mają zostać objęte przez wdrażane oprogramowanie
dedykowane i stworzenie specyfikacji funkcjonalnej. Na nią
mogą się składać z kolei diagramy UML, makiety interfejsów lub
„klikalny“ prototyp aplikacji, pozwalający na zapoznanie się
z funkcjonalnością interfejsu projektowanego systemu.
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Analiza obejmuje aspekty takie jak:
procesy biznesowe: jak procesy biznesowe przebiegają
obecnie? jakie procesy mają być realizowane przez aplikację?
jak można je maksymalnie usprawnić?;
użytkowników aplikacji: kto będzie korzystał z aplikacji? ilu
będzie użytkowników? skąd i w jaki sposób będą oni
najczęściej korzystali z aplikacji?;
integracje: jakie dane będą wykorzystywane przez aplikację?
jak wprowadzać te dane? z jakimi innymi systemami
informatycznymi ma zostać zintegrowana aplikacja? jak
często ma odbywać się aktualizacja danych (np. w czasie
rzeczywistym? co godzinę? co tydzień?);
szczegółowe funkcjonalności: jakie dokładnie
funkcjonalności powinna mieć aplikacja? założenia
dotyczące interfejsu użytkownika i jego interakcji z aplikacją.
strategię rozwoju aplikacji: Czy aplikacja ma być rozwijana?
w jakim kierunku? Czy przewidywany jest znaczący wzrost
liczby użytkowników w przyszłości?
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W CHMURZE
NA CO DZIEŃ
Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

Koszt jednego gigabajta w przeciętnym dysku twardym
nie przekracza kilkunastu groszy. Ten sam gigabajt w cloud
computing może kosztować nawet 64 złote rocznie, jednak to
właśnie chmura wydaje się być pieśnią przyszłości.
Prezentujemy kilka przykładów, jak zdalne
serwery zyskują coraz większe zainteresowanie
internautów. Cloud computing to nie tylko praca
biurowa czy zdalne zarządzanie danymi. Dziś
chmura to kombajn - system, w którym możemy
zarówno pracować jak i grać w najnowsze gdy
czy słuchać muzyki.

Zabezpiecz się w chmurze
Program antywirusowy, który prawie w ogóle nie
spowalnia komputera, nie zajmuje miejsca na
dysku, nie wymaga ciągłych aktualizacji i jest
zupełnie darmowy. Niemożliwe? Biorąc pod
uwagę tradycyjne rozwiązania - tak, to
niemożliwe. Póki co, rozwiązania w cloud
computing, nawet te płatne, też nie oferują
powyższych zalet, jednak wydaje się, że to tylko
kwestia czasu.
Cloud antivirus składa się z małej aplikacji,
instalowanej na dysku internauty oraz usługi
umieszczonej w sieci. Program skanuje komputer
użytkownika w poszukiwaniu złośliwego
oprogramowania. Desktopowe wersje
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przeszukują i jednocześnie analizują wyniki,
z kolei antywirus w chmurze wysyła jedynie
rezultat na serwer. Na tym kończy się praca dla
peceta, specjalny program w sieci sprawdza kod
i porównuje go z ogromną bazą wirusów, która
znajduje się w chmurze, a nie na komputerze
użytkownika.
Mechanizm podobny jest do całkiem leciwego
już programu HijackThis. Darmowa aplikacja
pozwalała na skopiowanie tak zwanych logów
komputera – informacji z rejestru lub plików
uruchamiania systemu. Następnie użytkownik
samodzielnie sprawdzał rezultat z bazą danych
w sieci, którą internauci wciąż wzbogacają o
wskazówki, jak usunąć dany problem.
Rozwiązanie w chmurze ma więc dwie zalety,
które wydają się być nie do przeskoczenia przez
desktopowe programy. Pierwsza z nich to
wykonywanie większości prac na zewnętrznych
serwerach i nieobciążanie procesora
użytkownika. Z kolei druga, to koniec z ciągłymi,
denerwującymi aktualizacjami bazy wirusów.
Serwery mogą ją rozbudowywać na bieżąco, co

jest znaczącą przewagą - uaktualnienia
tradycyjnej bazy wirusów robi się zwykle rzadziej
niż co dzień.

Źródło: Pandasecurity.com

Bezpieczeństwo w chmurze to mimo wszystko
młoda kategoria, która dopiero próbuje znaleźć
swoje miejsce na rynku. Oferowane produkty, jak
na przykład płatna Panda Cloud Antivirus,
wypadają na tle desktopowej konkurencji całkiem
nieźle, jednak wciąż daleko im do programów
z czołówki. Aplikacje jeszcze nie zyskują dzięki
ciągłym aktualizacjom - zazwyczaj wykrywają
podobną liczbę zagrożeń.
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Od cloud computing w bezpieczeństwie prawdopodobnie nie ma
ucieczki. Najlepsi komputerowi producenci już niedługo zaczną
przenosić swoje rozwiązania do chmury obliczeniowej, czego
najlepszym przykładem jest wspomniana już Panda Security. Na rynku
są dostępne również darmowe produkcje, jak na przykład Immunet
Protect.

Kartą graficzną nie musisz się przejmować
Po odpowiednim zabezpieczeniu komputera, czas odpocząć - najlepiej
przy grze. Jednak szybki komputer z procesorem i kartą graficzną, które
udźwigną najnowsze gry komputerowe to wydatek kilku tysięcy złotych.
Do tego monitor, przynajmniej połowa tej ceny. Alternatywą może być
konsola, ale jak tu przezwyciężyć myśl, że wydajemy kilka tysięcy
złotych jedynie po to, by sobie pograć? W sukurs idzie chmura
obliczeniowa - żeby spędzić kilka godzin z ulubioną grą nie potrzeba
właściwie nic, oprócz starego peceta, monitora i… bardzo szybkiego
łącza.
A czasem nawet i komputera nie potrzeba. Ciekawą propozycję oferuje
platforma OnLive, która wydaje się być spełnieniem marzeń graczy oraz
producentów. OnLive to usługa, która umożliwi zabawę bez tabletu lub
komputera. Gry wideo są przeliczane przez farmę serwerów, która
streamuje jedynie obraz i dźwięk. Przesyłana jest również aktywność
gracza, czyli ruchy myszki i kliknięcia w klawiaturę.
Usługodawca wprowadził do sprzedaży małe urządzenie, które
całkowicie zastępuje peceta. Mini-konsola umożliwia podłączenie
telewizora i gamepada, a wymaga dostępu do szybkiego internetu. Aby
cieszyć się płynną rozrywką, OnLive wymaga łącza przynajmniej
5 Mbit/s przy sygnale HD. Nie ma za to ograniczeń co do systemu
operacyjnego, gry odpalą się nawet na przenośnym systemie Apple iOS.
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w Prince of Persia, Indiana Jones lub Pirates!.

Pakiety biurowe w chmurze.
Walka trwa
Źródło: OnLive.com

Cena? Jak zapewnia Mike McGarvey, dyrektor
OnLive, usługa nie obciąży kieszeni internauty.
Przynajmniej nie bardziej, niż w przypadku
kupowania pudełkowych wersji. Miesięczny
abonament kosztuje niecałe 15 dolarów,
dodatkowo trzeba doliczyć kilka dolarów za
wypożyczenie tytułu. Aby zagrać w Batman:
Arkham Asylum, internauta dopłaci pięć dolarów,
absolutne nowości kosztują do 50 dolarów.
McGarvey zapowiedział uruchomienie licznych
programów lojalnościowych, usługa póki co
dostępna jest jedynie w USA. Korzyści płyną nie
tylko dla użytkowników - cyberprzestępcy
właściwie nie mają szans na wykonanie
nielegalnej kopii gry.
W chmurze znajdą coś dla siebie też entuzjaści
starszych produkcji. Często problemem jest
uruchomienie 8-bitowej aplikacji na najnowszym
systemie Windows 7. W tym wypadku gracze
mogą skorzystać ze strony DOSdose. Serwis
udostępnia sto gier z poprzedniego stulecia, bez
konieczności instalowania emulatorów. Zabawa
dostępna jest z okna przeglądarki, zagrać można
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Cloud computing to też odpowiedź na
zapotrzebowanie profesjonalne. Dla większości
użytkowników komputera, pakiet biurowy
jednoznacznie kojarzy się z platformą od Billa
Gatesa – MS Office. Próba unowocześnienia
i polepszenia jakości pracy za biurkiem
sprowadza się właściwie do zakupu nowszej
wersji oprogramowania. Czy to najlepsza i jedyna
metoda?
Branża narzędzi i pakietów biurowych w chmurze
- w przeciwieństwie do antywirusów i gier - jest
już całkiem rozwinięta. Rynek doczekał się nawet
dwóch samodzielnych liderów, Dokumentów
Google i Office 365 od Microsoftu. Obydwa
rozwiązania oferują podobne możliwości i co
ważne, są za darmo. Użytkownik płaci jedynie
oglądaniem reklam.
Gigant z Mountain View udostępnia edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, aplikację do prezentacji,
edytor formularzy zintegrowany z arkuszem,
a także program do edycji grafiki. Pakiet
uzupełniają kalendarz oraz najbardziej znana
usługa - skrzynka e-mail. Internauta ma dostęp
do wszystkich opcji za pomocą jednego
logowania.

Źródło: Youtube.com/google

Główna zaleta Dokumentów to możliwość edycji
pliku przez wiele osób jednocześnie. Wystarczy
udostępnić dokument wszystkim, którzy mają
dostęp do hiperłącza. Internauci widzą, które pola
są obecnie zmieniane i kto je edytuje. Zapisane
elementy znajdują się w cloud computing
Google’a, użytkownik ma do nich dostęp
z każdego miejsca na świecie. Internauta nie
musi bazować na dysku twardym, który może
ulec awarii, a w konsekwencji doprowadzić do
utraty plików.

Źródło: Office365.com
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Pakiet biurowe w chmurze udostępnia również
Microsoft. Głównym bodźcem do przejścia
z desktopów do sieci była rosnąca popularność
usługi Google. Koncern z Redmond najwyraźniej
docenił potencjał tkwiący w chmurze. Microsoft
udostępnia podobne narzędzia, jednak główna
przewaga firmy leży paradoksalnie w interfejsie.
Office 365 oferuje bardzo podobny układ narzędzi
co desktopowa wersja. Microsoft założył, że
internauci nie będą chcieli zmieniać swoich
przyzwyczajeń i z Google przeniosą się do 365.
W powyższych systemach nieco gorzej prezentują
się aplickacje do obróbki graficznej. Internauta
możne jednak skorzystać
z autonomicznych narzędzi, jak na przykład
Picnik.com.

zasługuje również polska aplikacja Fotkarium.pl,
która udostępnia podobny wachlarz narzędzi.
I również jest w większości darmowa.

Rozrywka przez małe „i”
W chmurze nie mogło zabraknąć Apple. Gigant
z Cupertino jednak nie rozmienia się na drobne
i chce połączyć wszystko co związane z pracą
i rozrywką, a następnie umieścić pliki na
zdalnych serwerach. Idea jest prosta – ta sama
piosenka, książka lub ten sam dokument
pobrany na przykład na iPhone pojawi się
w jednym momencie na wszystkich pozostałych
sprzętach Apple.

Źródło: Apple.com

- Dziś prawdziwym problemem jest trzymanie
aktualnych danych na wszystkich swoich
urządzeniach - stwierdził Steve Jobs na
tegorocznych WWDC - iCloud pozwala na
przechowywanie ważnych mediów zarówno
w komputerze, telefonie czy tablecie. A wszystko
to całkowicie automatycznie i bezprzewodowo.

ciekawe, podstawowy system synchronizacji ma
być darmowy, w przeciwieństwie do
nieudanego poprzednika MobileMe, gdzie
roczny abonament kosztował 99 dolarów.
Jednak aby rozszerzyć miejsce o pakiet
dziesięciu gigabajtów, internauta musi dopłacić
64 złote za rok.

Użytkownik zyska więc możliwość
przechowywania aplikacji nie tylko na
urządzeniu, z którego pobrał plik. Chmura Apple
wyśle je automatycznie, maksymalnie do
dziesięciu urządzeń z iOSem.

Apple dołoży również antypiracki system
- iTunes Match. Dzięki aplikacji użytkownik
wymieni pliki mp3 na nagrania w formacie AAC
256 kb/s z bazy 18 milionów piosenek iTunesa.
Apple udostępni usługę iCloud jesienią, razem
z nowym iOS5. Posiadacze zwykłych pecetów
będą mogli skorzystać z usługi pod warunkiem
posiadania systemu Windows Vista lub 7 oraz
najnowszych wersji Outlooka.

Źródło: Picnik.com

Darmowe narzędzie, bazujące na technologii flash
pozwoli zrobić z naszymi fotografiami całkiem
sporo. Do wyboru mamy sześć podstawowych
modyfikacji, jak przycięcie, obrót, edycję
naświetlenia, modyfikację kolorów, wyostrzenie
i zmianę rozmiaru. Picnik.com umożliwia także
dodanie tekstu lub przerobienie zdjęcia
w kalendarz. Tylko za niektóre opcję trzeba
dopłacić. Na wyróżnienie w tym temacie
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Nowy iCloud oferuje za darmo 5 GB wolnego
miejsca, jednak aplikacje i książki z AppStore
i iBookstore nie wliczają się do tego limitu. Co
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O INTERAKTYWNIE.COM
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 internetowego
i 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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