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„Zielone” rozwiązanie informatyczne  

dla branży Transport-Spedycja-Logistyka 

 

Betacom i HPE GreenLake – więcej niż chmura

 

 

 

 

 

Autor:  Miłosz Błasiak 

Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu 

w dziale HPE Pointnext Services.  

Swoją historię w Hewlett Packard 

Enterprise rozpoczął w 1999 roku. Od 

początku związany z systemami kry-

tycznymi i wymagającymi wysokiej 

dostępności – na wstępie w zespole 

wsparcia kluczowych klientów, gdzie 

specjalizował się w zagadnieniach 

związanych z jądrem systemu HP-UX 

oraz w problematyce wydajnościowej. 

Później w roli konsultanta technicznego 

i architekta rozwiązań tworzył, 

współtworzył lub nadzorował 

wdrożenia wielu środowisk wysokiej 

dostępności oraz pracował przy wielu 

modernizacjach i rekonfiguracjach 

takich środowisk. Zdobyty bagaż 

doświadczeń spowodował, że stał się 

miłośnikiem architektury mikro-

usługowej oraz DevOps – kultury i 

praktyki wytwórstwa oprogramowania. 

Obecnie zajmuje się subskrypcyjnym 

modelem pozyskiwania infrastruktury 

IT. 

 

Od 2012 roku polscy przewoźnicy są liderami w transporcie 

międzynarodowym w UE. W 2018r. pojazdy polskich przewoźników były 

na niemieckich drogach najczęściej widziane ze wszystkich zagranicznych 

ciężarówek. Polskie podmioty obsługują ponad połowę operacji 

kabotażowych na terenie Niemiec. Jednocześnie balansując na granicy 

płynności finansowej zmagają się z brakami kadrowymi, rosnącymi 

kosztami, zmianami legislacyjnymi i optymalną organizacją pracy. 

W każdym z tych przypadków pomocne są rozwiązania informatyczne. 

HPE GreenLake to elastyczne IT, takie, jakiego potrzebuje klient, na 

warunkach klienta, w lokalizacji wskazanej przez klienta i płatne 

miesięcznie, z dołu, za to, co faktycznie zostało wykorzystane. 

Rynek TSL „z lotu ptaka” 

Już pobieżny rzut okiem na stan i rozwój polskiej gospodarki na tle Europy 

zachodniej czy nawet całego świata pozwala wychwycić jej specyficzny 

charakter. Znani jesteśmy z wyjątkowej elastyczności, pomysłowości 

i zdolności do przetrwania w nawet najtrudniejszych sytuacjach. A żyjemy 

w czasach postępującej globalizacji, która nadciąga od krajów 

wysokorozwiniętych. Wymaga dostosowania się do ogólnych reguł, 

zachowania transparentności i niezwykłej zdolności do słuchania tego, co 

nam rynek podpowiada i wyjątkowej intuicji przy przewidywaniu, w którą 

stronę rynek pójdzie. Narzucając nam bardzo restrykcyjne warunki daje 

jednocześnie szerokie pole do popisu premiując cechy, które posiadamy. 

Patrząc z punktu widzenia ekonomii geograficznej znajdujemy się w 

wąskiej strefie pomiędzy duszącą się, ekonomicznie rozwiniętą, ale 

pochłoniętą wewnętrznymi problemami Europą Zachodnią a ogromem 

rynku azjatyckiego. Azja to w europejskich standardach nieznający 

ograniczeń rynek rosyjski i trzęsący całym światem potencjał Chin, które 

oficjalnie planują odbudowę Jedwabnego Szlaku. Mapa topograficzna 

Europy Środkowej dowodzi, że prawdopodobnie najdogodniejsze trasy 

komunikacji lądowej w relacji wschód-zachód prowadzą właśnie przez 

Polskę. To jest potencjał, który należy wykorzystać. 
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E-commerce 

Przewaga, jaką daje fakt położenia na szlaku komunikacyjnym połączona z 

tym, co daje globalizacja wraz z ogólnym dostępem do cyfrowej odsłony 

handlu – e-commerce, to niemal gotowy przepis na sukces. 

E-commerce w Polsce rozwija się dynamicznie - z roku na rok odsetek 

internautów robiących zakupy w sieci rośnie. Według niektórych statystyk 

Polska znajduje się w pierwszej 15 najszybciej rosnących rynków e-handlu 

na świecie. W prognozach przytaczanych przez PwC („Polacy na zakupach. 

5 filarów nowoczesnego handlu”) jego wartość może w przyszłym roku 

przekroczyć 60 mld zł. Niemniej wciąż udział e-handlu w handlu 

detalicznym ogółem w Polsce jest o połowę niższy niż średnia europejska 

– jest to sektor dynamicznie rosnący i z dużym, pewnym polem na rozwój! 

Tak dynamiczny wzrost tego sektora wymaga całego szeregu usług, które 

go wspierają – w szczególności usług TSL. Przy tym nie chodzi jedynie o 

samo dostarczenie towaru; istotne staje się to m.in. jak ten towar zostanie 

dostarczony! Według jednego z raportów „Wyzwania e-commerce” 

Fundacji Kronenberga i Citi Handlowego, dostawa produktów w dniu 

złożenia zamówienia będzie kluczową usługą według 65% firm z branży. 

Ogromna większość z nas, osób pracujących, które są uczestnikami rynku 

e-handlu oczekuje dostaw zamówionych towarów w późnych godzinach, 

kiedy wrócimy z pracy, odbierzemy dzieci ze szkół czy przedszkoli.  

E-commerce jest zatem nie tylko motorem napędowym branży TSL, ale 

również wymagającym odbiorcą, który zmusza do ciągłego doskonalenia 

usług logistycznych, do inwestycji i innowacyjności w, zdawało by się, tak 

prostej usłudze. 

W ten sposób powstał bardzo skrótowy acz treściwy szkic sytuacyjny. 

Można jedynie uzupełnić go informacją, że nasza zaradność i niezłomność 

zapewniły nam od 2012 roku wiodące miejsce wśród przewoźników 

europejskich. W 2018 roku polscy przewoźnicy zrealizowali blisko ⅓ 

przewozów międzynarodowych w krajach UE. Na przyszłość również 

patrzymy optymistycznie – według niektórych opinii nawet około 20% firm 

w okresie wakacyjnym 2019 roku planowało zwiększenie zatrudnienia!

▪ Od 2012 r. polscy przewoźnicy 

pozostają liderem w transporcie 

międzynarodowym. 

▪ Ponad 20% międzynarodowych 

przewozów drogowych w UE 

zrealizowali Polacy (Eurostat). W tej 

konkurencji dzierżymy prym w całej 

Unii. Holandia i Niemcy (2. i 3. 

miejsce) mają razem mniejszy udział 

niż polscy przewoźnicy. 

▪ W UE, w 2018 r. wolumen 

przewiezionych ładunków w 

transporcie między-narodowym 

wyniósł 1 175 mld t. (Eurostat). 

▪ 266,7 mln t. czyli 22,6% transportów 

międzynarodowych zrealizowały 

firmy rodzinne. 

▪ W 2018 r. polscy przewoźnicy byli 

liderem pod względem udziału 

zagranicznych ciężarówek 

jeżdżących po niemieckich drogach. 

Ciągniki siodłowe z Polski 

przejechały po płatnych drogach w 

Niemczech 6,1 mld km (16,2% 

wszystkich km przejechanych po 

trasach objętych mytem; z raportu 

Federalnego Urzędu Transportu 

Towarowego BAG wynika) 

▪ Polscy przewoźnicy są liderem pod 

względem kabotażu na terenie 

Niemiec (64,3% operacji 

kabotażowych <=> 13,1 mld TKM; z 

raportu BAG). 
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Wyzwania 

Historia rozwoju branży to dotychczas wzrost istniejących lub pojawianie 

się nowych podmiotów wypełniających lukę podażową na 

niezrównoważonym rynku, w którym postęp technologii cyfrowych 

dostępnych klientom indywidualnym spowodował istotny wzrost popytu 

na usługi TSL. Rozwój nie wymagał szczególnego postępu 

technologicznego.  

Z raportu GITD „Dane statystyczne dotyczące transportu 

międzynarodowego w roku 2018”, w Polsce funkcjonuje niemal 36 tysięcy 

firm transportowych uprawnionych do transportu międzynarodowego 

(35 977 ważnych licencji na dzień 31.12.2018). Raport GUS „Transport – 

wyniki działalności w 2018r.” wspomina o nieco ponad 420 tysiącach 

ciągników siodłowych. Jest to branża bardzo rozdrobniona, w której należy 

się spodziewać, że większość przedsiębiorstw liczy zaledwie po kilka 

pojazdów. Trudno działać na takim rynku. Drobne podmioty są szczególnie 

wrażliwe na zmiany i wszelkie zawirowania – zarówno globalne, jak i 

lokalne. Wiele firm walczy z problemami finansowymi. Konkurowanie z 

większymi graczami staje się coraz trudniejsze. 

Obecne nasycenie rynku, silna konkurencja wymuszają zmianę podejścia – 

operatorzy w dwojaki sposób reagują na rosnące wymagania rynku: 

1. Wzrost kosztów i spadek marży wymuszają na nich poszukiwanie 

rozwiązań optymalizujących stronę kosztową; 

2. Poszukują nowych form usługi i dostosowują istniejące do 

ewoluujących potrzeb klientów; a wszystko w tempie 

zapewniającym przewagę nad rywalami z rynku. 
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W 2018 roku wskaźnik rentowności obrotu w 

transporcie ogółem wynosił netto 3,1% 

 

 

Branża zmaga się z całym szeregiem trudności, z których najistotniejsze, to: 

W obszarze kadry: 

• Niedobór m.in. kierowców i pracowników magazynowych 

• Zmieniające się oczekiwania pracowników 

W obszarze finansowym: 

• Konkurencja i zleceniodawcy 

• Problemy z płynnością finansową 

• Problemy z monitorowaniem płatności 

• Nasycenie rynku – zaniżanie stawek 

• Koszty: 

✓ Wzrost kosztów pracy 

✓ Rosnące ceny paliw 

✓ Rosnące koszty energii 

✓ Uszkodzenia floty i ładunków 

✓ Przestarzałe pojazdy 

W obszarze organizacji pracy: 

• Problemy z organizacją pracy 

• Puste przewozy 

• Ograniczona dostępność środków transportu względem 

zapotrzebowania 

W obszarze regulacji: 

• Problemy interpretacyjne 

• Zmiany (m.in. pakiet mobilności) 

 

 

Wyszczególnienie 2017 2018 

Wskaźnik poziomu kosztów   

z całokształtu działalności 95,0 96,0 

ze sprzedaży produktów 97,8 97,7 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 5,0 4,0 

Wskaźnik rentowności obrotu netto w % 4,1 3,1 

   

Dane z raportu GUS „Transport – wyniki działalności w 2018 r.” 
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Digitalizacja 

Z pomocą w obu obszarach przychodzi digitalizacja. Zgodnie z 

obserwacjami PwC (Raport „Transport przyszłości”) technologie cyfrowe 

będą stanowiły istotne wsparcie dla branży zarówno w zakresie 

podstawowym (obejmującym od informatyzacji procesów wewnętrznych, 

po automatyzację procesów na styku z klientem) jak również przy 

tworzeniu platform sprzedaży usług (jak np. giełdy transportowe online). 

Na marginesie wspomnieć należy, że są to rozwiązania z powodzeniem 

wykorzystywane przez dużych graczy, którzy na dodatek wykorzystują 

efekt skali, jaką osiągnęli (w Polsce dobrym przykładem jest działająca od 

2006r. firma z sektora e-grocery – Frisco.pl). Na bazie wspomnianej 

podstawowej cyfryzacji możliwe będzie wdrożenie takich rozwiązań, jak 

inteligentne systemy transportowe lub rozproszona baza danych, która 

„nie zapomina” – blockchain. W dalszej perspektywie wpływ na branżę na 

pewno będą miały postępująca autonomizacja pojazdów czy, w 

konsekwencji presji na dbałość o ekologię, coraz szerzej postępujący 

rozwój napędów alternatywnych.  

Ponad połowa przedstawicieli globalnych spółek transportowych 

przyznaje, iż digitalizacja może być sposobem na zwiększenie przychodów. 

Zważywszy m.in. na rozdrobnienie, kwestią otwartą pozostaje to, jak mogą 

z niej skorzystać polscy przewoźnicy. Dla drobnych operatorów np. 

wprowadzanie usług platformowych stanowi zarówno szansę jak i 

zagrożenie – platformy to potencjalne źródło przychodów, zapewniają 

stały napływ klientów, ale aby przyciągnąć klientów w walce 

konkurencyjnej na rynku platformy wymuszają obniżanie cen. Jak 

skorzystać z szansy, jakie otwiera digitalizacji i uniknąć zagrożenia? 

Powstawanie cyfrowych platform sprzedaży usług, konsolidujących 

zarówno nabywców jak i wykonawców usług z pewnością sama niesie ze 

sobą pewien element stabilizujący. Takie rozwiązania wymuszają 

transparentność działań eliminując tym samym patologiczne zachowania 

graczy rynkowych, jak np. zaniżanie jakości obsługi. Jednak ostateczną 

receptą na sukces jest umiejętne (a więc rozsądne, z zachowaniem pełnej 

kontroli nad kosztami, z utrzymaniem stałego monitoringu stosunku 

kosztów do korzyści) wprowadzenie cyfrowych rozwiązań dbających o jak 

najdalej idącą automatyzację procesów firmy i optymalizację zarządzania 

zasobami firmy. Wprowadzenie systemów ERP czy WMS to absolutna 

podstawa.  

Potrzebne są rozwiązania umożliwiające w pełni zelektronizowane 

przetwarzanie dokumentacji transportowej na styku wszystkich 

zainteresowanych. Potrzebne są rozwiązania w pełni cyfrowo zarządzające 

przewozami. Są to elementy, które dzisiaj jeszcze ocierają się o definicję 

działań innowacyjnych, natomiast w niedalekiej przyszłości będą 

standardem branżowym.

Adidas otworzył pierwszą fabrykę 

Speedfactory (zrobotyzowana fabryka 

butów) w niemieckim Ansbach w 2015 

roku, a potem kolejną w USA. Światowy 

potentat produkcji obuwia sportowego 

wierzył, że rozwiąże m.in. problemy 

logistyczne w Europie czy Ameryce 

Północnej … do kwietnia 2020 roku obie 

zostaną zamknięte. 

Co raz więcej organizacji uświadamia sobie, 

że system do zarządzania transportem ma 

wpływ na wydolność ekonomiczną 

realizowanych procesów logistycznych. 

Rodzina systemów ERP dedykowana 

zarządzaniu procesami logistycznymi – 

Transport Management System – jest 

fundamentem, wsparciem w procesie 

codziennej pracy operacyjnej, planowaniu i 

rozliczeniach. Ponadto stanowi realne 

wsparcie w dostarczaniu transparentnej 

informacji dla użytkowników, kadry 

zarządzającej czy systemów zewnętrznych. 
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Odpowiednie wsparcie rozwiązaniami informatycznymi umożliwia 

optymalizację wykorzystania cennych zasobów firmy – współdzielenie jest 

nurtem, który pozwala istotnie zmniejszyć koszty transportu. A każde 

zmniejszenie kosztów to możliwość zwiększenia marży! 

TSL to nie tylko przewóz ludzi bądź towarów z miejsca A do miejsca B. Na 

przykład w obsłudze ruchu towarowego, to również magazynowanie, 

przeładowywanie, konfekcjonowanie czy kompletacja. I w tym obszarze 

wsparcie technologiami cyfrowymi daje ogromne rezultaty. Szeroko na 

świecie znany jest przykład Toyoty i ich rozwiązania just-on-time. 

Znakomicie działający system dostaw pozwolił koncernowi ograniczyć do 

minimum zapasy części używanych do produkcji samochodów – system 

dba o to, by dostarczane były na bieżąco, na czas, gdy są potrzebne do 

wytworzenia konkretnego auta. W Polsce należy pokazać wspominaną już 

firmę Frisco.pl – świeże produkty spożywcze dwa razy dziennie, prosto od 

producentów dostarczane są do magazynu firmy i tego samego dnia 

trafiają do klientów. W ten sposób firma utrzymuje świeżość oferowanych 

produktów i unika generowania strat żywności.  
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Dzisiaj systemy obsługujące TSL muszą być dokładnie dostosowane do 

potrzeb firmy i profilu jej działalności. Stąd popularność rozwiązań 

modułowych. W ich przypadku możliwy jest zarówno wybór tych modułów, 

które są w obszarze zainteresowań klienta, jak również ich dostosowanie 

do oczekiwań przyszłego użytkownika. Bez względu jednak na wybrane 

rozwiązanie nietrywialnym przedsięwzięciem jest wdrożenie takiego 

rozwiązania – i jest ono wyzwaniem zarówno dla dostawcy 

oprogramowania lub integratora rozwiązania, jak i dla samego klienta. 

Każdy, kto wprowadzał rozwiązanie informatyczne na potrzeby wsparcia 

swojej działalności biznesowej zadawał sobie takie pytania: 

• W jaki sposób określić oczekiwania?  

• Jak zwymiarować konieczne rozwiązanie?  

• Jak zabezpieczyć się przed niespodziewanymi pikami obciążenia?  

• Jak zapewnić niezawodność rozwiązania?  

• Jak w końcu wyeliminować zbędną nadmiarowość – 

marnotrawstwo zasobów i energii? 

Poziom trudności przedsięwzięcia pt. „wybór i wdrożenie rozwiązania 

informatycznego” podnosi jeszcze jeden istotny aspekt – należy to 

przeprowadzić bez zbędnego wprowadzenia ryzyka dla płynności firmy. W 

branży o tak wysokich kosztach i niskiej marżowości jakiekolwiek 

zaburzenie w cyklu płatności, jakikolwiek zator może okazać się ostatnim 

w historii firmy. Faktoring… kosztuje i tym samym zmniejsza marżowość, 

ale eliminuje ryzyko utraty płynności w wyniku zatory i tym samym 

bankructwa. Firmy coraz częściej sięgają po faktoring dla zapewnienia 

odpowiedniego strumienia płatności za zrealizowane usługi. Ale jak 

poradzić sobie z wprowadzaniem nowych rozwiązań IT? Są potrzebne, 

bezdyskusyjnie – nie tylko optymalizują działanie firmy, ale również 

poszerzają jej portfolio, zwiększają rynek odbiorców. Czy są rozwiązania, 

które umożliwią minimalizację ryzyka związanego z wdrażaniem nowego 

systemu informatycznego? Nielogiczne jest dobrowolne wprowadzanie 

zaburzenia w postaci dużego wydatku inwestycyjnego w warunkach 

niepewności, przy ryzyku przewymiarowania lub niedowymiarowania 

rozwiązania. Prowadzący biznes wymagają pełnej kontroli nad kosztem 

wprowadzanych rozwiązań i nad odpowiednią ich relacją do korzyści, jakie 

generują.  
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Czy istnieją rozwiązania, które umożliwią minimalizację ryzyka związanego z 

wdrażaniem nowego systemu informatycznego? 

 

 

 

  

Żeby uzmysłowić sobie, czy kwestia pozyskania nowej infrastruktury IT pod potrzeby 

biznesowe stanowi dla Państwa jakiekolwiek wyzwanie wystarczy odpowiedzieć sobie  

na poniższy zestaw pytań: 

• Jak radzimy sobie z rosnącymi wymaganiami stawianymi przed IT 

próbując równocześnie zmniejszyć ryzyko i zmniejszyć koszty? Czy 

kupujemy z nadmiarem? Ile dodatkowej pojemności (%) zazwyczaj 

kupujemy? 

• W jaki sposób mój dział IT demonstruje swoją wartość biznesowi? Czy robi 

to w kategoriach, które firma rozumie? 

• Czy kiedykolwiek doświadczyliśmy nagłego, trwałego i niespodziewanego 

wzrostu zapotrzebowania na IT? 

• Czy kiedykolwiek wysyciliśmy naszą infrastruktury IT? Czy musieliśmy 

podjąć natychmiastowe działania, np. wypożyczyliśmy tymczasową 

pojemność lub pospiesznie przeprowadziliśmy zakupy uzupełniające? A 

może wykonaliśmy gwałtowną reorganizację w ramach posiadanych 

systemów i skanibalizowaliśmy te mniej krytyczne na rzecz tych, które są 

absolutnie niezbędne? 

• Czy zazwyczaj jak realizujemy duże inwestycje w IT, to wydatki na 

początku projektu przewyższają rzeczywiste zapotrzebowanie w tym 

czasie? W jaki sposób zazwyczaj zamawiamy infrastrukturę pod projekty 

– czy dla całego projektu z góry? Czy każdorazowo przedstawione przez 

wykonawców projektu wymiarowanie pokrywa się z faktycznym 

zapotrzebowaniem systemu, gdy przejdzie do cyklu produkcyjnego? 

• W jaki sposób integrujemy zarządzanie zapotrzebowaniem na zasoby IT  

z zarządzaniem wydajnością środowisk? Czy zawsze jesteśmy w stanie 

zapewnić dostosowanie wydajności IT zgodnie z prognozami i wzorcami 

zapotrzebowania? 

• Czy co roku opracowujemy formalny plan rozwoju pojemności środowiska 

IT i zawsze uwzględniamy przewidywane zmiany w wymaganiach w 

oparciu o prognozy biznesowe? 

• Jaki jest u nas średni wskaźnik wykorzystania sprzętu, zanim decydujemy 

się zamówić nowy sprzęt? 

• W jaki sposób powinna być wykorzystywana infrastruktura IT? Czy z uwagi  

na koszty powinna być współużytkowana / zoptymalizowana pod kątem 

równolegle trwających projektów i rosnących potrzeb biznesu? 
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HPE 

Firma HPE od lat uważnie obserwuje, jakie potrzeby na rozwiązania 

informatyczne zgłasza rynek, analizuje trendy i przewiduje nadchodzące 

zmiany by w konsekwencji dostosować swoje portfolio w sposób 

wyprzedzający konkurencję. Flagowym rozwiązaniem HPE jest produkt 

usługowy udostępniania infrastruktury informatycznej w modelu 

subskrypcyjnym. HPE GreenLake, bo o tym produkcie mowa, to więcej niż 

chmura. To chmura na warunkach, które określa klient, w lokalizacji, którą 

klient wskaże.  

HPE GreenLake 

Rynek potrzebuje rozwiązań IT. To oczywiste. Prowadzący biznes 

potrzebują wsparcia, jakie dają systemy informatyczne. Ale ich potrzeby 

inne są dzisiaj i inne będą jutro. Zmieniają się tak, jak ich biznes się zmienia, 

jak zmieniają się oczekiwania klientów.  

Planowanie pojemności i wydajności dla dobrze znanego środowiska IT jest 

samo w sobie trudnym i czasochłonnym zadaniem. Szczególnie jeśli w 

rozważaniach uwzględnimy czas trwania procesu nabywania nowych 

zasobów IT – od sformułowania potrzeby, poprzez rozpoznanie możliwości 

technologicznych rynku po samo postępowanie zakończone dostawą, 

instalacją i uruchomieniem pożądanego rozwiązania. Wiele firm w związku 

z tym swoje IT utrzymuje z dużą nadmiarowością – kupuje więcej niż jest 

potrzebne w danej chwili, by względnie spokojnie dotrwać do kolejnego 

cyklu zakupowego. W wielu przypadkach te szacunki okazują się 

nieprecyzyjne i powodują konieczność podejmowania nagłych decyzji 

zakupowych dla uniknięcia przestoju krytycznych systemów. Inne firmy 

rezygnują z rozwiązań, które wydają się optymalne, ale z którymi wiąże się 

duże ryzyko inwestycyjne, na rzecz innych, tańszych, słabszych, lub wręcz 

całkowicie rezygnują z wdrożeń. Tym samym oddają pole konkurencji. 

Przyczyna pozostaje jedna – pozyskanie koniecznej zdolności 

przetwarzania danych wymaga znacznych nakładów kapitałowych, a sam 

proces pozyskiwania zazwyczaj jest skomplikowany i długotrwały. Oba 

czynniki w istotny sposób ograniczają sprawność IT a tym samym i zdolność 

operacyjną biznesu. 

Istnieją jednak alternatywy, a najbardziej elastyczną z nich zdaje się chmura 

publiczna - zupełnie inny model, który zmienia sposób pozyskiwania 

zasobów IT na własność w drodze inwestycji na pozyskanie zdolności do 

realizacji zadań bez konieczności zakupu środków trwałych. Jednak wiele 

firm powstrzymuje się przed wykonaniem kroku „do chmury” i mimo 

wszystko decyduje się wykorzystywać lokalny system informatyczny z 

powodów takich, jak bezpieczeństwo, kontrola i zarządzanie.  

Niemniej takie cechy, jak: elastyczność, rozliczenie w oparciu o zmierzony 

poziom wykorzystania – cechy rozwiązań chmurowych są dla nich bardzo 

atrakcyjne. 

Elastyczność i rozliczenie w oparciu 

o zmierzony poziom wykorzystania. 
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HPE GreenLake                 

– więcej niż chmura 

HPE GreenLake to produkt, który łączy w sobie prostotę, zwinność i 

ekonomiczność chmury publicznej z zachowaniem kwestii bezpieczeństwa, 

zarządzania czy wydajności na poziomie charakterystycznym dla 

infrastruktur pracujących lokalnie. Jedną z przewag tego rozwiązania nad 

ofertą chmurową klient dostrzega już na wstępie: proces doboru 

technologii nie polega na „wyborze mniejszego zła” z katalogu 

predefiniowanych rozwiązań, przeciwnie, to klient określa co potrzebuje – 

jakie komponenty technologiczne powinny się znaleźć w środowisku. 

Wskazuje również gdzie całe środowisko ma być zainstalowane. A za 

możliwość wykorzystywania tej infrastruktury płacił będzie w elastycznej 

formule płatności za użycie. 

Usługa HPE GreenLake świadczona przez Hewlett Packard Enterprise, w 

żargonie prawniczym, polega na umożliwieniu klientowi odpłatnego 

korzystania i czerpania korzyści z mocy obliczeniowej pochodzącej z 

infrastruktury zainstalowanej przez HPE. Infrastruktura jest przekazana na 

użytek klienta i zainstalowana we wskazanej przez klienta lokalizacji. Prawa 

własności pozostają po stronie HPE.  



TSL.nxt – RAPORT 2020, EDYCJA POLSKA 

Strona 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługa wiąże się z możliwością elastycznego zwiększania udostępnionej do 

wykorzystania mocy obliczeniowej pochodzącej z tej infrastruktury, przy 

jednoczesnym zachowaniu odpłatności wyłącznie za faktyczne jej zużycie 

w danym okresie. Dodatkowo obejmuje również niezbędne wsparcie 

serwisowe, które zapewnia bezpieczeństwo operacyjne IT w centrum 

przetwarzania wskazanym przez klienta.  

Elastyczność w możliwości zwiększenia udostępnionej do wykorzystania 

mocy obliczeniowej wynika z tego, że we wskazanej przez klienta lokalizacji 

HPE dostarcza infrastrukturę, która spełni bieżące oczekiwania klienta, 

zwiększoną o preinstalowany, gotowy do użycia bufor. W przypadku 

zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową w środowisku klient 

może skorzystać z zasobów bufora. Nie ma potrzeby przeprowadzania 

procesu zakupowego. Dodatkowo, jeśli zapotrzebowanie spadnie to w 

odpowiednio proporcjonalnej części zasoby pobrane z bufora można do 

niego zwrócić. Istota tkwi w rozliczeniu opartym o przyjęte parametry 

środowiska i pomiar faktycznego zużycia infrastruktury.  

Integralnym elementem umowy jest niezmienny przez cały okres trwania 

umowy cennik, który dla łatwo mierzalnych jednostek opisujących rozmiar 

środowiska, przydziela ceny jednostkowe. Np. rozmiar macierzy dyskowej 

mierzony jest surową powierzchnią dysków konkretnego typu, a systemów 

obliczeniowych – np. liczbą serwerów kasetowych odpowiedniego rodzaju. 

Niewątpliwym atutem usługi jest jednak dosyć szczególna cecha 

wspomnianego cennika – ceny jednostkowe pogrupowane są w przedziały 

uzależnione od rozmiaru zainstalowanego środowiska i wraz ze wzrostem 

środowiska cena jednostkowa spada. Większe środowisko to niższy koszt 

jednostkowy. Aby zbudować sobie wyobrażenie, czym jest usługa HPE 

GreenLake, najlepiej odwołać się do istniejących rozwiązań -  HPE 

GreenLake łączą w sobie zalety trzech znanych i spotykanych rozwiązań: 

umowy ramowej (elastyczne zwiększanie dostępnej infrastruktury), 

umowy dzierżawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi wsparcia 

serwisowego. Jednakże w przypadku każdej z nich wprowadzono pewne 

udogodnienia:  

• w ramach umowy ramowej (która przejawia się w cenniku) 

promuje się środowiska rosnące (cena jednostkowa spada);  

• zwiększenie umowy dzierżawy o dodatkowy sprzęt zazwyczaj 

wymaga aneksowania istniejącej umowy – tutaj wzrost jest 

oczywistą cechą środowisk i jest a priori przewidziany umową; 

• usługi wsparcia zawierają szeroki wachlarz działań reaktywnych i 

proaktywnych łącznie z monitorowaniem poziomu wykorzystania 

środowiska i uzupełnianiem buforu.

  

Leasing 
(+) 

Umowa 
ramowa 

(+) 

Umowa 
serwisowa 

(+) 

HPE GreenLake 

- elastyczna infrastruktura IT, gwarancja ceny. 
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Dedykowany koordynator kontraktu HPE – pewność i bezpieczeństwo 

W ramach usługi wsparcia, ze strony HPE zostaje powołana dedykowana 

osoba - koordynator HPE. Taka osoba stanowi pojedynczy punkt kontaktu 

we wszystkich kwestiach związanych z realizacją umowy i wskazany jest w 

umowie z imienia i nazwiska. Koordynator m.in. zobowiązany jest również 

do stałego analizowania poziomu wykorzystania środowiska przez klienta 

w kontekście zapasu przewidzianego w buforze. W przypadku, gdy poziom 

wykorzystania zainstalowanej infrastruktury przekroczy ustalony i zapisany 

w umowie poziom, koordynator HPE zawiadamia o tym fakcie klienta. To 

klient podejmuje decyzję, czy należy zwiększyć bufor, bowiem wzrost 

wykorzystania wynika z organicznego wzrostu firmy i przewiduje, że ta 

tendencja się utrzyma, czy też zaobserwowany wzrost jest wynikiem 

cyklicznych fluktuacji obciążenia środowiska i może zostać zignorowany.  

HPE traktuje relację z klientem jako długookresową współpracę, której 

efektem ma być obustronna korzyść. To podejście można odnaleźć również 

w tej usłudze. Pierwszym, ewidentnym dowodem na to jest regres ceny 

jednostkowej dla rosnącego środowiska – koszty stałe związane z realizacją 

takiej usługi dla rosnących środowisk rozkładają się na coraz większą liczbę 

jednostek. Dzięki temu im większe środowisko, tym HPE może zaoferować 

atrakcyjniejsza cenę. Kolejnym dowodem jest przyjęta formuła inicjacji 

procesu uzupełniania bufora jak i samej decyzji o rozbudowie. Podstawę 

ma stanowić impuls od koordynatora HPE, który wynika z obserwowanego 

trendu rozwoju środowiska. Jeżeli w wyniku planowanych, nowych 

projektów klient spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na infrastrukturę 

IT, to również może po prostu zainicjować proces proaktywnego 

uzupełnienia bufora. 

Dzięki HPE GreenLake firma klienta zyskuje elastyczność, płatność za 

użytkowanie i szybką skalowalność – elementy charakterystyczne dla 

modelu dostarczania usług w chmurze. Gwałtowne wzrosty w 

zapotrzebowaniu stają się łatwe w zarządzaniu, dzięki czemu można 

szybciej reagować na zmienne oczekiwania rynku bez marnowania kapitału 

na dostarczanie dodatkowej mocy obliczeniowej, potrzebnej jedynie dla 

szczytowych obciążeń. Dodatkowo, cała potrzebna technologia znajduje 

się w centrum danych wskazanym przez klienta, dzięki czemu klient może 

zachować pełną kontrolę nad bezpieczeństwem, prywatnością danych, 

zgodnością z wymogami formalnymi i wydajnością. 

W ramach HPE GreenLake rzeczywiste, mierzone zużycie jest rozliczane 

jako usługa, co miesiąc z dołu. Pomaga to w śledzeniu kosztów, a obejmuje 

środowisko wraz ze wsparciem serwisowym niezbędnym do zapewnienia 

bezpieczeństwa operacyjnego IT w centrum przetwarzania wskazanym 

przez klienta. 
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Koszty 

Jakość obsługi 

Ryzyka 

Cele biznesowe 
Zwinność 

i elastyczność 

Rentowność 

Zadowolenie 
i motywacja 

Wybrana, najnowsza 
technologia, 

tyle, ile trzeba 

Obsługa reaktywna 
środowiska, 
stały nadzór 

Dostępność buforu, 
rozbudowy „na żądanie” 

Płatność „z dołu” za 
wykorzystanie, 
gwarancja cen 

Lokalizacja u klienta 

Obsługa proaktywna 
środowiska, 

doradztwo, warsztaty, 

HPE GreenLake 

Każdy z celów biznesowych przedsiębiorców z branży TSL jest wspierany  

przez co najmniej jedną z kluczowych cech rozwiązania HPE GreenLake. 



TSL.nxt – RAPORT 2020, EDYCJA POLSKA 

Strona 18 

 

 

 

  



TSL.nxt – RAPORT 2020, EDYCJA POLSKA 

Strona 19 

 

 

HPE i Betacom 

Firma HPE kładzie ogromny nacisk na rozwój ekosystemu partnerskiego. Inwestuje 

zarówno w usprawnianie współpracy, jak również w rozwój partnerów. Poszerza 

wachlarz możliwości edukacji kadry firm partnerskich, a także wspiera i promuje 

rozwiązania partnerskie.  

Betacom należy do grona najlepszych partnerów Hewlett Packard Enterprise 

w Polsce. Potwierdzeniem są: przyznany certyfikat Platinum Partner na 2019r. oraz 

nominacja do nagród dla Najlepszego Partnera HPE w kategoriach "Największy 

obrót w sprzedaży rozwiązań HPE Hybrid IT" oraz "Największy obrót w zakresie 

sprzedaży usług serwisowych HPE". 

Certyfikaty Betacom:  

      

  

 

 

 

Partnerska współprac 

 

 

Z lektury poprzedzającego rozdziału wyraźnie widać, że już sam w sobie produkt 

stanowi istotny wyróżnik na rynku. Jednak jego faktyczna przewaga ukazuje się 

przy odpowiednim połączeniu usług i kompetencji partnerów HPE, takich jak 

Betacom, zapewniających odpowiednią integrację koniecznych rozwiązań 

programowych z infrastrukturą HPE dostępną w modelu subskrypcyjnym.   

Efektem końcowym partnerskiej współpracy HPE i Betacom może być rozwiązanie 

informatyczne: 

▪ dostosowane do potrzeb konkretnego odbiorcy; 

▪ zapewniające odpowiedni poziom dostępności usług biznesowych; 

▪ elastycznie skalowalne w zależności od faktycznego zapotrzebowania – 

odporne na gwałtowne;

▪ wzrosty zapotrzebowania, jak również umożliwiające eliminację zbędnej 

nadmiarowości w przypadku spadku obciążenia do stanu nominalnego; 

▪ zgodne ze światowym trendem rozwiązań przyjaznych środowisku – 

pracują tylko i wyłącznie komponenty wymagane do obsługi procesu 

biznesowego, nie ma marnotrawstwa energii; 

 

 

 

Poza rozwiązaniami infrastruktu-

ralnymi Betacom rozpoznaje 

również potrzeby klientów, którzy 

poszukują kluczowych i sprawdzo-

nych  systemów klasy TMS (eng. 

Transport Management System). 

Dedykowane rozwiązanie VIATMS 

oferowane przez spółkę to realne 

narzędzie wspierające firmy 

transportowe, spedycyjne czy 

produkcyjne o dużym potencjale 

przewozowym. Niezależnie od 

cyfry stojącej przy „PL” firmy 

zajmującej się logistyką, system 

VIATMS adresuje potrzeby 

związane z efektywnym zarządza-

niem w łańcuchu dostaw. Zarówno 

dla logistyki wewnętrznej (1PL), jak 

i podmiotów zajmujących się 

szeroko rozumianym outsourcin-

giem proce-sów logistycznych (2PL, 

3PL, 4PL). 

Betacom S.A. 

ul. Połczyńska 31A 

01-377 Warszawa 

http://betacom.com.pl/ 

http://hybrydoweit.pl 

kontakt@hybrydoweit.pl 

http://betacom.com.pl/
mailto:kontakt@hybrydoweit.pl
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▪ eliminują ryzyko przewymiarowania lub niedowymiarowania 

wprowadzanego, nowego rozwiązania – środowisko pracuje z taką mocą, 

jaka jest konieczna dla obsługi rozwiązania; 

… no i co zdaje się w sytuacji niepewności finansowej niezwykle istotne: 

▪ eliminują konieczność wysokiego nakładu inwestycyjnego „z góry”; 

▪ wprowadzają miesięczną płatność „z dołu” w oparciu o pomiar 

wykorzystania infrastruktury; 

▪ umożliwiają definiowanie jednostek rozliczeniowych w sposób zrozumiały 

i odnoszący się do biznesu klienta; 

▪ oferuje malejącą wartość (cenę) jednostki rozliczeniowej w zależności od 

rozmiaru środowiska (im większe środowisko, tym niższa proponowana 

cena jednostki rozliczeniowej – korzyści ze skali rozwiązania); 

▪ gwarantuje utrzymanie przyjętego cennika przez cały okres współpracy. 

  

HybrydoweIT to przestrzeń, w 

której można znaleźć ciekawe i 

wartościowe informacji poświę-

cone transformacji do infrastruk-

tury hybrydowej. Na portalu 

prezentujemy najnowsze informa-

cje, innowacyjne spojrzenie na 

technologie i biznes, pokazujemy 

jak sukces osiągają inni – w 

wywiadach i case studies 

opowiadają o tym doświadczeni 

specjaliści IT i liderzy biznesu. 

HybrydoweIT to inicjatywa trzech 

blisko ze sobą współpracujących 

partnerów biznesowych: Hewlett 

Packard Enterprise, Intela oraz 

Betacom, operatora chmury 

BLUER.Cloud Partner. Ich zaanga-

żowanie to gwarancja pozyskania 

wysokiej jakości informacji o naj-

nowszych globalnych trendach, 

praktycznych porad technologicz-

nych oraz inspiracji biznesowych. 

http://hybrydoweit.pl  

http://hybrydoweit.pl/
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Jest to zatem rozwiązanie, które nie zaburzając płynności finansowej zamawiającego 

umożliwia mu wprowadzenie nowych rozwiązań, które umożliwią mu optymalizację 

operacyjną oraz ekspansję na rynku bez standardowo związanego z wdrażaniem 

nowych rozwiązań ryzyka niedopasowania rozwiązania do faktycznej potrzeby. Do 

tego zapewnia absolutną przejrzystość i umożliwia pełną kontrolę nad kosztami 

generowanymi przez rozwiązanie.  

Ale co mają zrobić drobniejsi przedsiębiorcy? W jaki sposób skorzystać z nowych 

technologii nie wpadając jednocześnie w logiczną sprzeczność pomiędzy 

optymalizacją działań, procesów i zasobów merytorycznie związanych z głównym 

obszarem działalności a technologicznym „rozpasaniem” w obszarze infrastruktury 

informatycznej? Wszak współczesne moce obliczeniowe rozwiązań informatycznych 

są bardzo duże, często jednostkowo przekraczające zapotrzebowanie. I w tym 

miejscu przychodzi z pomocą rozwiązanie, o którym już wcześniej wspominaliśmy – 

ekonomia współdzielenia. Dzięki partnerstwu z HPE Betacom może oferować 

odbiorcom rozwiązanie, jako usługę w modelu płatności „z dołu” za wykorzystanie, 

komasując obciążenia płynące od wielu drobniejszych odbiorców na pojedynczej 

platformie infrastrukturalnej.  

 

Rozwiązanie „Green” – HPE GreenLake 

Zalety rozwiązania partnerów HPE-Betacom i przewaga, jaką zapewnia nie ogranicza 

się jedynie do możliwości wprowadzania (nawet modularnych) i dostosowywania 

gotowych rozwiązań programowych firm trzecich. Jest to platforma, która 

umożliwia również aktywne poszukiwanie nowych pomysłów, wspiera działania 

innowacyjne, które pomyślnie wdrożone gwarantują faktyczną przewagę 

konkurencyjną. Wśród nich należy na pewno wspomnieć o telematyce, która może 

wspierać zarówno przy właściwym planowaniu trasy, miejsc postojów i tankowań, 

pomagają odpowiednio zaplanować objazdy dla eliminacji np. tzw. pustych 

kilometrów, ale również mogą monitorować styl jazdy pozwalając na eliminację 

błędnych zwyczajów związanych z prowadzeniem pojazdów. Również rozwiązania 

umożliwiające w sposób bieżący monitorowanie stanu technicznego taboru dają 

szerokie pole do optymalizacji kosztów – odpowiednio wcześniejsza wymiana 

uszkodzonego łożyska stanowi mniejsze obciążenie niż naprawa szkód powstałych 

w skutek zatarcia, pęknięcia lub, co najgorsze, wywołania pożaru albo 

spowodowania wypadku w ruchu drogowym. 

Współcześni operatorzy TSL, walcząc o jak najwyższą pozycję na rynku muszą dbać 

o wszelkie aspekty swojej działalności, w szczególności w kontekście wymagań i 

presji klientów i otoczenia. Wprowadzając przyjazne środowisku rozwiązania, takie 

jak pojazdy spełniające wyśrubowane normy emisyjne, lub wręcz pojazdy 

bezemisyjne, czy też tworząc centra logistyczne spełniające normy BREEAM, nie 

mogą dać się złapać w pułapkę cyfrowej infrastruktury – dlatego potrzebują 

rozwiązań „Green” – takich, jak HPE GreenLake. 

 

HPE: Świat IT utożsamiany tylko 

z wielkimi ośrodkami przetwa-

rzania danych odchodzi do 

przeszłości. Dominującym mo-

delem staje się Hybrydowe IT,  

w którym pozyskuje się stra-

tegiczną przewagę wykorzys-

tując powstające wszędzie  

i w ogromnych ilościach dane. 

Cyfrowa transformacja kształ-

tuje na nowo rynki i gwałtownie 

zmienia kolejne branże. 
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UWAGA - NINIEJSZE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE DLA CELÓW 

POGLĄDOWYCH. RZECZYWISTE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. HPE I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ 

W ODNIESIENIU DO WYKORZYSTANIA, WAŻNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI WYNIKÓW RAPORTU LUB WNIOSKÓW. W ŻADNYM 

WYPADKU HPE LUB JEGO DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB 

POWIĄZANIA Z NINIEJSZYM SPRAWOZDANIEM, NIEZALEŻNIE CZY SZKODY SĄ BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, UBOCZNE LUB SPECJALNE, 

NAWET JEŚLI HPE LUB JEGO DOSTAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. 
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