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Ekonomia dostępu
Zmiana, którą obserwujemy od kilku lat w obszarze dostępu do dóbr 
i usług, dotyczy nie tylko nowych technologii, lecz ma znacznie szerszy 
zasięg, a jej źródło tkwi w przemianach społecznych, jakie postępują 
wraz ze zmianą pokoleniową. 

Tzw. pokolenie Y, czyli osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem, 
wykazuje większe zainteresowanie dostępnością interesujących ich usług 
niż ich posiadaniem, a własny samochód czy nieruchomość przestają 
być wyznacznikiem statusu społecznego. Wartością staje się z kolei dostęp 
do interesujących treści, usług, wiedzy czy doświadczeń – platforma Netflix 
czy przemiana w transporcie, której symbolem stał się Uber, nakreśliły 
zmianę, po której powrót do wcześniejszego modelu świadczenia 
usług wydaje się niemożliwy. Innych przykładów nie musimy szukać 
daleko: systemy rowerów miejskich, hulajnóg czy tzw. auta na minuty 
przestają być nowością, lecz stają się standardem, dodatkowo wspieranym 
przez rozwój technologiczny zapewniający dostęp do tych usług praktycznie 
„na żądanie” za pomocą aplikacji mobilnych. 

Open talent economy w branży IT

https://www.jcommerce.pl/
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Zmiany w biznesie
Powyższe przykłady z życia codziennego są jednymi z wielu 
uświadamiających nam, że coraz częściej podobne zjawisko obserwujemy 
również w przestrzeni biznesowej. 

Sale coworkingowe umożliwiające freelancerom pracę z odpowiadającego 
im miejsca oraz samo zjawisko freelancingu są tego najlepszym 
przykładem. Na czym polega magia coworkingu? Jak wynika z badań 
przeprowadzonych przez firmę Deskmag, osoby decydujące się na pracę 
w przestrzeniach coworkingowych deklarują, że pozytywnie wpływa 
to na ich produktywność (71 proc.), pewność siebie (90 proc.) 
i kreatywność (62 proc.). Tak bardzo cenione kiedyś własne biurko również 
przestaje być wartością – także dla osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę. Pytanie o możliwość pracy zdalnej jest jednym 
z najczęściej pojawiających się ze strony kandydatów na rozmowach 
kwalifikacyjnych, a w badaniach dotyczących oczekiwań pracowników 
w kontekście organizacji pracy 76 proc. ankietowanych przyznaje, 
że chciałoby mieć możliwość pracy z domu. Wielu pracodawców wychodzi 
naprzeciw tym oczekiwaniom, mając świadomość, że praca zdalna to nie 
tylko zadowolony, bardziej wypoczęty pracownik, lecz także korzyści 
dla firmy: oszczędność przedsiębiorcy na organizacji miejsca pracy 
i sprzętu dla pracownika oraz możliwość nawiązania współpracy 
ze specjalistami mieszkającymi w innych rejonach kraju, a nawet 
za granicą. Takie spojrzenie na pracę zdalną jest szczególnie istotne 
w kontekście rynku pracownika i utrudnionego dostępu do kompetencji 
specjalistów, które są w danym momencie potrzebne. 

Ekonomia dostępu
Wszystkie te zjawiska i przemiany, czy to w obszarze prywatnym, 
czy biznesowym, mają wspólny mianownik: docenienie dostępności, 
a nie posiadania, i są znane jako ekonomia współdzielenia (ang. sharing 
economy), określana też mianem ekonomii dostępu (access economy). 

Ekonomia dostępu to model współpracy, w którym dobra czy usługi 
nie są własnością konkretnego użytkownika, lecz raczej są udostępniane 
tymczasowo dla szerszego grona użytkowników – darmowo lub za ustaloną 
opłatą. Dobra czy usługi są współdzielone w myśl idei, że dostęp 
do możliwości, jakie ten model zapewnia wnosi do współpracy w takim 
modelu większą wartość niż ich posiadanie. Biznes i pracodawcy 
coraz częściej dostrzegają potencjał dostępności usług i możliwości, 
jakie ona zapewnia dzięki wsparciu nowych technologii.

76% – tyle ankietowanych 
chciałoby mieć możliwość 
pracy z domu

https://www.jcommerce.pl/
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Gospodarka sieciowa
Idą za tym zmiany w gospodarce, która w odróżnieniu od wcześniejszych 
modeli określana jest jako nowa gospodarka. Gospodarka sieciowa, 
gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka cyfrowa czy gospodarka 
poprzemysłowa – wszystkie te terminy odnoszą się tak naprawdę 
do jednego zjawiska, które obserwujemy od lat 70., postępującego 
wraz z rozwojem nowych technologii. Sercem nowej gospodarki 
jest właśnie rozwój technologii, który sprawia, że wszelkie innowacyjne 
zmiany w przemyśle są wdrażane na masową skalę dzięki technologiom 
informatycznym oraz możliwości szybkiego przepływu i wymiany 
informacji. Gospodarka taka w odróżnieniu od wcześniej istniejącego 
standardu to „tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i sukcesowi 
przedsiębiorstw opierających przewagę konkurencyjną na wiedzy” 
(A.K.Koźminiński). To wszystko uświadamia nam, że współdzielenie 
to zjawisko globalne, które wyznaczyło i wciąż wyznacza nowe standardy 
w obszarze ekonomii. 

Coopetition
Naturalne jest, że zmiany w obrębie gospodarki pociągają za sobą 
kolejne przemiany w obszarze biznesowym i wpływają na standardy 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Jednym z takich zjawisk 
jest tzw. konkuperacja, także „współkonkurencja”, „koopetycja” 
(ang. coopetition), czyli współpraca, która zapewnia firmom 
konkurencyjność przy jednoczesnym dzieleniu się wiedzą, a nawet 
materiałami czy pojedynczymi produktami, z innymi firmami – z korzyścią 
dla wielu podmiotów. Model taki umożliwia wszystkim dzielącym 
się wiedzą czy materiałami osiągnięcie korzyści w wybranych 
przez siebie obszarach, umożliwiając równocześnie niezależność 
i współzawodnictwo w innych. Sztandarowym i często przytaczanym 
przykładem tzw. konkuperacji jest umowa pomiędzy PSA Peugeot Citroën 
a firmą Toyota, które współdzieliły części samochodu sprzedawanego 
jako Peugeot 107, Toyota Aygo i Citroën C1. Korzyści płynące z takiego 
rozwiązania? Redukcja kosztów, transfer technologiczny, współdzielenie 
materiałów i jednoczesne zachowanie możliwości konkurowania w innych 
obszarach. 

https://www.jcommerce.pl/
http://europejskiportal.eu/gospodarka-oparta-na-wiedzy/
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Open talent economy
Dzielenie się wiedzą i kompetencjami to nie tylko domena 
przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także standard w wielu branżach, 
na przykład sektorze IT. Łatwiejszy dostęp do kompetencji specjalistów 
już definiuje nowy kształt rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwach. Dzięki rozwojowi technologicznemu firmy mają 
możliwość zatrudniania specjalistów zdalnie lub na określony czas, 
tak aby uzupełnić luki kadrowe lub kompetencyjne bez przeprowadzania 
rekrutacji, procesu onboardingowego czy szkolenia nowych pracowników. 
Klient od ręki zyskuje dostęp do wykwalifikowanych specjalistów swojego 
partnera IT. Czy jednak oznacza to, że ten nowy model całkowicie 
wyprze znane nam struktury? Specjaliści przewidują, że open talent 
economy to raczej uzupełnienie, wsparcie istniejącego modelu, 
w którym wewnętrzne zespoły klientów są wspierane przez niezależnych 
specjalistów, dla obopólnych korzyści.

Ekonomia dostępu – co dalej?
Zmiany, które obserwujemy w obszarach biznesowych, wpływają 
na standardy współpracy, a skok technologiczny tworzy przyjazne 
środowisko do dzielenia się know-how i usługami. Przedsiębiorcy 
dostrzegają ogrom korzyści płynących z ekonomii dostępności, zauważając, 
że freelancing, praca zdalna czy outsourcing usług stają się obecnie 
niekwestionowanym standardem. Dostęp do dóbr, kompetencji 
i materiałów to kluczowy element nowej gospodarki opartej 
na wiedzy. Wiedzy, która nie jest już ścisłą tajemnicą przedsiębiorstwa, 
ale wartością dostępną dla wszystkich chcących współpracować w duchu 
„współkonkurowania”. Patrząc na to z tej perspektywy, zaczynamy 
rozumieć, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw stawia na outsourcing usług. 

Dodatkowym czynnikiem zachęcającym przedsiębiorców do szukania 
nowych możliwości w obszarze współpracy jest utrzymujący się rynek 
pracownika. Ekonomia dostępności staje się zatem odpowiedzią 
na realne problemy, takie jak brak specjalistów czy problemy 
z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników. Sprawdźmy, jak kierując 
się zasadami ekonomii dostępności, zyskać korzyści dla swojej firmy 
w obszarze outsourcingu usług, na przykładzie outsourcingu usług IT.

https://www.jcommerce.pl/
https://www.talk-business.co.uk/2017/05/10/will-open-talent-economy-affect-future-work/
https://www.talk-business.co.uk/2017/05/10/will-open-talent-economy-affect-future-work/
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Outsourcing usług IT 
Zasadniczym pytaniem, które przychodzi na myśl podczas obserwacji 
przemian w obszarze technologii i usług IT, jest: „Mieć czy mieć dostęp?”. 
Posiadanie dóbr wbrew powszechnej do niedawna opinii ma coraz 
mniejszą wartość. Coraz większą z kolei – dostęp do nich.

W kontekście ekonomii dostępności i korzystania z usług outsourcingowych 
w obszarze IT wielu przedsiębiorców powoli wyzbywa się wątpliwości 
związanych z jakością usług dostarczanych w ten sposób. Dawne 
postrzeganie usług outsourcingowych zmienia się wraz z postępem 
technologicznym i sytuacją na rynku pracy, która sprawia, że firmy 
chętniej korzystają z kompetencji zewnętrznych partnerów IT. Taka 
współpraca z partnerem outsourcingowym nie jest już koniecznością 
wymuszoną oszczędnościami, lecz okazją, która umożliwia dostęp 
do specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji pracowników, których rekrutacja 
byłaby czasochłonna lub na dłuższą metę nieopłacalna dla pracodawcy. 
Zaletą takiego rozwiązania jest także elastyczność związana z możliwością 
wyboru dostosowanego do konkretnych potrzeb modelu współpracy 
outsourcingowej, o czym piszemy w dalszej części ebooka. 

Outsourcing usług IT

https://www.jcommerce.pl/
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Modele współpracy outsourcingowej
Na początek zastanówmy się, jakie możliwości dostępne są na rynku IT w zakresie outsourcingu 
rozwoju oprogramowania i usług z nim związanych. Firmy poszukujące odpowiedniego modelu mogą 
najczęściej wybierać spośród czterech najpopularniejszych:

1. Rozszerzenie własnego zespołu, czyli tzw. team extension
Partner outsourcingowy udostępnia specjalistów, których brakuje w zespole klienta, zarówno 
pod względem ilościowym (brak odpowiedniej liczby pracowników w zespole), jak i jakościowym 
(brak konkretnych kwalifikacji lub kompetencji w zespole).

2. Stworzenie pełnego, zewnętrznego zespołu, czyli tzw. team leasing
Zespół tworzony jest w oparciu o konkretne wymagania dotyczące projektu i może się składać zarówno 
z programistów, jak i testerów oprogramowania, project managerów, analityków biznesowych,  
a także – w przypadku zespołów scrumowych – Scrum Masterów. 

3. Jednorazowa usługa doradcza w zakresie technologii
Usługa zlecana ad hoc w celu rozwiązania konkretnego problemu, realizowana przez konkretnego 
specjalistę lub zespół specjalistów, który posiada odpowiednie do tego kompetencje.

4. Usługi Managed Services
Managed Services to kompleksowa usługa zarządzania określonym obszarem technologicznym w firmie, 
w wyniku której partner technologiczny przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie całego systemu 
lub środowiska aplikacji klienta, delegując w tym celu określony zespół serwisowy. 

https://www.jcommerce.pl/
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Ewolucja współpracy outsourcingowej
Współpraca z partnerem technologicznym często ewoluuje w czasie, 
co wynika z faktu, że potrzeby klienta zmieniają się. Wraz ze wzrostem 
zaufania i doświadczenia zdobywanego w trakcie wspólnych projektów 
pojawiają się także nowe inicjatywy, partnerstwo dojrzewa, zacieśnia 
się i rozszerza na kolejne projekty. Jest to naturalne zjawisko, w związku 
z tym w branży IT bardzo często współpraca outsourcingowa rozpoczyna 
się od małych, pilotażowych projektów, w trakcie których strony poznają 
się i testują nawzajem. W przypadku porażki projektu ryzyko jest dzięki 
temu ograniczone, natomiast w przypadku sukcesu w szybki sposób taką 
współpracę można rozwinąć o kolejne zadania.

Przyjrzyjmy się bliżej usłudze Managed Services, która jest nierozerwalnie 
związana z outsourcingiem.

Managed Services
Managed Services to nic innego jak dostarczanie usługi lub procesu 
w trybie ciągłym. Outsourcing, którego to terminu dziś nikomu 
już nie trzeba tłumaczyć, powinien właśnie w pierwszej kolejności 
kojarzyć się z pojęciem Managed Services. Przedsiębiorstwo korzystające 
z tego rodzaju usługi powierza firmie zewnętrznej stałą obsługę 
(określoną konkretnymi warunkami czasowymi i wydajnościowymi – 
Service Level Agreement), wydzielony proces, funkcję lub cały obszar. 
Celem jest poprawa wydajności procesu oraz redukcja i kontrola kosztów 
operacyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości odbieranych usług. Model 
Managed Services obecny jest już w wielu branżach, m.in. HR, przemyśle 
czy w IT, i staje się jednym z ważniejszych i najszybciej rozwijających 
się segmentów usług. Elementem nie bez znaczenia jest tu także kwestia 
bezpieczeństwa – nierzadko zewnętrzna, wyspecjalizowana firma może 
nie tylko zapewnić odpowiednie warunki wydajnościowe, ale także lepiej 
zadbać o ochronę dostępu do danych.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie kadry menedżerskiej tym modelem 
współpracy temat staje się też coraz bardziej popularny na naszym, 
rodzimym rynku. 

https://www.jcommerce.pl/
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Usługi zarządzane jako wsparcie ładu 
informatycznego w firmie
Model Managed Services posiada bardzo szerokie zastosowanie. 
Najprostszym wyznacznikiem momentu, w którym warto rozważyć 
wprowadzenie usługi zarządzanej, jest stadium wdrożenia nowego 
systemu informatycznego. Po zakończonym etapie budowy infrastruktury 
informatycznej i rozpoczęciu okresu eksploatacji pojawia się konieczność 
jej utrzymania. To idealny moment na wykorzystanie usługi zarządzanej, 
której celem jest opieka nad obszarem wskazanym przez klienta, 
np. związanym z zapewnieniem ciągłości działania firmowego systemu 
ERP czy też z zagwarantowaniem niezakłóconego funkcjonowania systemu 
Business Intelligence. 

Oferta Managed Services, wspierająca biznes, jest bardzo szeroka 
i umożliwia opiekę nad każdą częścią firmowego IT. Główne zadania 
polegają na utrzymaniu serwerów, infrastruktury, aplikacji (ERP, CRM), 
systemów przetwarzania danych oraz pokryciu ważnego obszaru dziennego 
zarządzania usługami wsparcia technicznego. Dodatkowo zakres usługi 
może być rozszerzony do formy Help i Service Desku. Korzystne dla klienta 
są również oferowane przez rynek różne warianty świadczenia usługi 
przez dostawcę. Wsparcie może odbywać się na zapleczu technologicznym 
klienta lub w postaci modelu, w którym dostawca całkowicie odpowiada 
za dostarczenie i utrzymanie rozwiązania, jak również zapewnia środowisko 
i infrastrukturę.

Dlaczego Managed Services się opłaca?
Wachlarz usług jest bardzo szeroki, jednak warto wskazać korzyści, 
jakie zyskuje klient. Należy na nie spojrzeć przez pryzmat wyzwań, 
przed jakimi stoją dzisiejsze działy IT w Polsce. Jak wskazuje Raport C-Level 
„Managed Services – Nowy trend na rynku usług outsourcingowych”, 
wciąż wśród najważniejszych zadań działów IT wymienia się zwiększenie 
efektywności operacyjnej, optymalizację procesów IT, redukcję kosztów 
obsługi infrastruktury IT, dostęp do nowych technologii i umiejętności 
oraz wyższe poziomy usług. Potwierdza to widoczny trend odchodzenia 
wielu firm od fizycznego posiadania i zarządzania własnymi zasobami, 
zmierzający w kierunku przekazania partnerowi zewnętrznemu utrzymania 
całości lub wyodrębnionej części danego środowiska czy systemu IT. Takie 
decyzje ułatwia w szczególności rosnąca popularność i zrozumienie usług 
chmurowych – gdzie kwestia fizycznego posiadania w ogóle nie występuje, 
a technologia jest w pełni przygotowana na zarządzanie aplikacjami 
w bezpieczny i wydajny sposób z dowolnej lokalizacji.

Wśród najważniejszych 
zadań działów 
IT wymienia się: 
zwiększenie efektywności 
operacyjnej, optymalizację 
procesów IT, redukcję 
kosztów obsługi 
infrastruktury IT, dostęp 
do nowych technologii 
i umiejętności oraz wyższe 
poziomy usług

https://www.jcommerce.pl/
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Bez względu na obszar IT czy skalę, jaką przedsiębiorstwo decyduje 
się objąć usługami zarządzanymi i ich rodzaj, możemy wyszczególnić 
kilka wspólnych korzyści, które firma odnotuje, decydując się na takie 
rozwiązanie.

Na przykładzie aplikacji Qlik (narzędzia klasy Business Intelligence 
wspierającego raportowanie i analizy) możemy zobrazować złożoność 
funkcjonowania i utrzymania w sprawnym działaniu danego rozwiązania IT. 
W jaki sposób? Otóż aplikacja Qlik daje możliwość skalowania i tworzenia 
wielu różnorodnych raportów na potrzeby wszystkich działów firmy 
i pozwala dostosować narzędzie do indywidualnych potrzeb użytkowników. 
Rozbudowa na dużą skalę funkcjonalności platformy Qlik wymaga zatem 
jej stałego monitoringu i rozwoju.

Decydując się na usługę zarządzaną wspierającą tego typu aplikację, 
możemy zyskać następujące korzyści:

 ■ zwiększenie efektywności danego systemu, aplikacji, a także samego działu IT, który otrzymuje 
możliwość koncentracji np. na rozwoju innowacji w firmie lub lepszym wsparciu wprowadzanego 
na rynek nowego produktu, 

 ■ dużą elastyczność i skalowalność zasobów, którymi organizacja nie dysponuje, 

 ■ możliwość rozbudowy rozwiązania wraz ze zmieniającym się biznesem,

 ■ możliwość dokładnego planowania kosztów oraz rozliczenia za konkretny efekt w oparciu o ustalone 
z dostawcą warunki SLA (Service Level Agreement).

Na podstawie doświadczeń klientów wpływ na decyzję o podjęciu 
współpracy z dostawcą usługi zarządzanej ma kilka kryteriów. 
Najważniejszym z nich jest specjalizacja dostawcy w danym obszarze, 
np. usługi zarządzane dla data center, usługi w obrębie zarządzania 
aplikacjami typu ERP, Business Intelligence, usługi utrzymania serwisów 
internetowych czy usługi wsparcia technicznego w zróżnicowanym 
środowisku informatycznym wewnątrz firmy.
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Rosnąca popularność Managed Services w Polsce
Warto w tym momencie wspomnieć o naszym, rodzimym rynku. W Polsce 
model usług zarządzanych jest stosunkowo młody i dopiero zdobywa 
zaufanie przedsiębiorców. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż wynika 
to z ewolucji korzystania z usług outsourcingowych. Po etapie outsourcingu 
zasobów technicznych wspierających wdrożenia IT biznes staje się coraz 
bardziej gotowy i przekonany do kolejnej, bardziej zaawansowanej 
formy współpracy z partnerami zewnętrznymi. Polski przedsiębiorca 
coraz odważniej podchodzi do możliwości przekazania na zewnątrz kontroli 
nad danym obszarem swojego biznesu pomimo obiekcji i wątpliwości 
związanych z tym procesem. W takim przypadku pomocne w podjęciu 
decyzji może okazać się postawienie sobie kilku kluczowych pytań:

 ■ Czy kontrolujesz wzrost kosztów IT w firmie?

 ■ Czy angażujesz zbyt dużo wewnętrznych zasobów IT w zadania 
o charakterze utrzymaniowym, a nie rozwojowym?

 ■ Czy obserwujesz sezonowe zwiększenie wykorzystania swoich 
specjalistów IT lub nie potrafisz przewidzieć zapotrzebowania 
na ich zaangażowanie?

 ■ Czy Twój system informatyczny wymaga rozwoju, częstych napraw 
lub monitorowania jego wydajności?

 ■ Czy do utrzymania Twojego systemu informatycznego potrzebne 
są kompetencje nietypowe, trudno dostępne na rynku?

 
Jeśli w momencie czytania tego artykułu już nasunęły się podobne pytania, 
warto bliżej zainteresować się usługą Managed Services, pamiętając, 
że opisywany model współpracy przenosi ryzyko i koszty zarządzania 
systemami IT na zewnętrznego dostawcę. W celu poprawy wydajności 
systemu przejmuje on również odpowiedzialność związaną z jego 
zarządzaniem, odciążając wewnętrzne zasoby IT klienta. Dodatkowym 
atutem jest fakt, że to klient wspólnie z dostawcą określa oczekiwane 
efekty współpracy i wskazuje parametry o krytycznym znaczeniu.
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Podsumowując, usługa Managed Services jako taka nie jest narzędziem 
nowym, jednak na polskim rynku IT dopiero w ostatnich latach istotnie 
rośnie liczba firm decydujących się na tę formę utrzymania rozwiązań 
informatycznych. Tak jak ze wszystkim, co nowe, i z nią wiąże się pewna 
doza niepewności i ryzyka. Jednak przedsiębiorcy poszukujący nowych 
rozwiązań i optymalizujący koszty zarządzania coraz częściej sięgają 
po ten model outsourcingu. Z wielu zalet warto wspomnieć,  
że jest to rozwiązanie szyte na miarę, a przedsiębiorca ma możliwość 
scedowania najbardziej problematycznych zagadnień z obszaru 
utrzymania infrastruktury IT na zewnętrznych specjalistów.  

Skąd więc wynikają obawy przed powierzeniem pracy firmie zewnętrznej? 
O tym piszemy w dalszej części naszego ebooka.

Outsourcing – korzyści z pracy zdalnej i outsourcingu
Jednym z najbardziej powszechnych przejawów braku zaufania jest niechęć 
do współpracy zdalnej. To dosyć paradoksalne zjawisko, biorąc pod uwagę 
to, że żyjemy w czasach niespotykanego w historii cywilizacji rozwoju 
technik komunikacyjnych. Możemy z Katowic prowadzić wideorozmowę 
z kuzynem z Australii, z Kanady pokazać rodzicom w Polsce zdjęcia 
z wycieczki czy uczyć się na kursach prowadzonych przez wykładowców 
w USA, nie ruszając się przy tym z Łodzi. Co więcej, lekarze oddaleni 
od pacjenta o setki kilometrów mogą prowadzić konsultacje, a nawet 
przeprowadzać zabiegi chirurgiczne.

Zatem dlaczego potencjalny klient, słysząc, że developer mógłby 
dla niego pracować zdalnie, reaguje nerwowo? Skąd potrzeba kontroli, 
która w praktyce może być jednak bardzo złudna? Skąd założenie, że zdalne 
wykonywanie zadań musi wiązać się z niższą jakością i zagrożeniem 
bezpieczeństwa firmy?

Paradoksem jest to, że często ta sama osoba prywatnie dzieli się w sieci 
swoimi osobistymi sprawami pełna ufności, że nikt tych danych nie 
wykorzysta przeciwko niej, a w pracy preferuje tradycyjne formy 
realizowania projektów. A przecież zarówno w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym technologia może nieść ze sobą ryzyko. Zagrożenia takie 
jak podsłuchiwanie, śledzenie czy kradzież danych są równie częstym 
zjawiskiem, co pozytywne przykłady wymienione wcześniej. Technologia 
jest etycznie neutralna, ale o sposobie jej wykorzystania decydują 
ludzie. Również kwestia bezpieczeństwa wynika z wykorzystywanych 
technologii, zasad i dobrych praktyk – zarówno prywatnie, jak i zawodowo. 
Analogicznie jest w przypadku pracy zdalnej i on-site.
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Około 70–80%  
developerów w firmie 
JCommerce pracuje 
dla klientów zdalnie.

Niechęć do pracy zdalnej najczęściej racjonalizowana jest następującymi 
argumentami:

 ■ potrzebna jest integracja zespołu;

 ■ potrzebna jest bieżąca komunikacja między członkami zespołu;

 ■ zgodnie ze zwyczajem pracownicy obecni są w siedzibie firmy;

 ■ zarząd nie zgodzi się na takie ryzyko;

 ■ próbowaliśmy, ale nie zdało to egzaminu;

 ■  nie chcemy tracić kontroli nad bezpieczeństwem;

 ■  zależy nam na tym, żeby ludzie byli z nami bardziej związani.

Praca zdalna – fakty
Warto przyjrzeć się faktom. Około 70–80% developerów w firmie 
JCommerce pracuje dla klientów zdalnie. Co ciekawe, ci klienci 
to najczęściej firmy zagraniczne: ze Szwajcarii, z Niemiec, ze Skandynawii. 
Jak to możliwe, że pomimo dużej odległości fizycznej, rzadkich spotkań 
osobistych (optymalizacja kosztów przelotów i zakwaterowania) 
i konieczności porozumiewania się w języku obcym współpraca układa 
się tak pomyślnie? Komunikacja funkcjonuje sprawnie, jakość usług 
jest wysoka, a problemy – na bieżąco rozwiązywane.

Istotne jest również to, że klient nie musi troszczyć się o miejsce w biurze, 
meble i wyposażenie. Bezpieczeństwo, czyli kwestia rzeczywiście bardzo 
ważna, jest zapewnione poprzez odpowiednie zarządzanie dostępami 
i uprawnieniami (zgodnie z uzgodnionymi wcześniej procedurami). 
W niektórych przypadkach klient przekazuje developerom swój sprzęt, 
w tym komputery, którymi administruje zgodnie z firmowymi standardami. 
Praca zdalna zasadniczo nie jest więc zagrożeniem bezpieczeństwa, 
a przynajmniej nie większym niż praca on-site. Badania pokazują 
bowiem, że w co najmniej połowie przypadków reguły bezpieczeństwa 
(świadomie lub nie) łamane są przez szeregowych pracowników.
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Na koniec kwestia „miękka”, czyli problem integracji pracowników. Prawda 
jest taka, że jeśli projekt jest źle prowadzony i pojawiają się w nim takie 
czynniki jak chaos, brak dokumentacji, brak spójności, niesprzyjająca 
atmosfera pracy, to nawet fizyczna obecność członków zespołu w biurze 
niczego nie zmieni. Developerzy, zarówno ci zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę, przebywający w siedzibie firmy, jak i ci kontraktowi, 
będą szukać innych opcji i w dzisiejszych czasach szybko je znajdą. 
I przeciwnie – dobrą atmosferę i sprawną komunikację w projekcie 
można osiągnąć także na odległość. Wystarczy wykorzystać odpowiednie 
narzędzia i techniki zarządzania zespołem. Wniosek stąd taki, że integracja 
pracowników i ewentualny problem rotacji w projekcie nie są w ogóle 
zależne od położenia geograficznego.

Reasumując, warto świadomie wyjść ze strefy komfortu  
i zrezygnować z ograniczających rozwój stereotypów, uzyskując 
korzyści z pracy zdalnej, a więc:

 ■ brak kosztów biurowych i dojazdów,

 ■ większy wybór fachowców (mamy do dyspozycji developerów z wielu miast, a nawet krajów),

 ■ lepszą jakość pracy – tutaj występuje zjawisko skali, czyli osoba po stronie dostawcy pracująca 
zdalnie może łatwo i szybko skonsultować problem z bardziej doświadczonymi współpracownikami 
ze swojego lub innych zespołów, 

 ■ dobry dostawca usług IT nie będzie również blokował klientowi możliwości przetestowania 
w praktyce opcji pracy zdalnej (np. okres próbny z możliwością rozwiązania bez okresu 
wypowiedzenia, a następnie zaproponowanie innego specjalisty).
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Outsourcing jako odpowiedź na wyzwania 
rekrutacyjne
Coraz więcej firm decyduje się na outsourcing, a to do niedawna 
obco brzmiące słowo nie jest już dla nikogo niezrozumiałe. Zlecanie 
zewnętrznym firmom specjalistycznych usług jest naturalnym 
rozwiązaniem w sytuacji, w której wciąż zwiększający się poziom 
skomplikowania procesów biznesowych, a także trudna sytuacja 
na rynku pracy, zmuszają firmy do inwestowania w rozwiązania 
efektywne, elastyczne i – co być może najważniejsze – dostępne od zaraz. 
Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają więc po wsparcie wyspecjalizowanych 
partnerów biznesowych, powierzając im część swoich procesów IT, 
księgowych, logistycznych czy rekrutacyjnych.

Dla kogo outsourcing?
Outsourcing to rozwiązanie niezwykle popularne zwłaszcza w branży IT, 
która wciąż boryka się z brakami w zakresie kompetencji technologicznych. 
Programistów jest wciąż zbyt mało, a tych posiadających odpowiednie 
kwalifikacje jest bardzo trudno zrekrutować. W jaki sposób przy obecnym 
„rynku pracownika” pracodawca może sprostać wysokim oczekiwaniom 
specjalistów?

Wiele firm, rozważając różne rozwiązania w tym zakresie, waha się, 
czy pójść utartą ścieżką stałej rekrutacji, czy może jednak zdecydować 
się na outsourcing. Przed podjęciem takiej decyzji warto porównać obie 
te opcje i przyjrzeć się korzyściom, jakie ze sobą niosą.
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1. Koszty

Pozyskałeś wykwalifikowanego developera, zainwestowałeś w jego rozwój, 
certyfikację, przekazałeś niezbędne know-how, nie szczędząc benefitów 
pozapłacowych, a jednak po kilku miesiącach składa wypowiedzenie, 
przechodząc do innej firmy – czy ten scenariusz brzmi znajomo? 
W przypadku etatowego pracownika, jak w powyższym przykładzie, 
firma jest narażona na ryzyko poniesienia nawet kilkukrotnie większych 
kosztów związanych z rozpoczynaniem całego procesu rekrutacji od nowa, 
kiedy dany developer postanowi zrezygnować ze współpracy, jednocześnie 
zabierając ze sobą całą pozyskaną wiedzę oraz inwestycje w niego 
poczynione.

Aby pozyskać z rynku doświadczonego developera, nie wystarczy umieścić 
ogłoszenie w portalu pracy. Za rekrutacją kompetentnego programisty 
stoi cały zespół wykwalifikowanych i doświadczonych rekruterów. 
W przypadku outsourcingu ten problem nie leży po stronie przedsiębiorcy. 
Firmy IT mają w swoich szeregach kompetentnych rekruterów, 
koncentrujących się na pozyskiwaniu z rynku najlepszych specjalistów. 
Pierwszym argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest zatem 
oszczędność pieniędzy. Rekrutacja oznacza zwykle znaczne koszty 
związane z pozyskaniem, ale też późniejszym utrzymaniem pracownika 
oraz inwestycjami w jego rozwój (w tym kosztowne specjalistyczne 
certyfikacje), a także zaplecze techniczne. Nie wspominając o cennym 
czasie, jaki przeznacza się na cały proces rekrutacyjny.

2. Elastyczność zasobów

Co, jeżeli firma potrzebuje jedynie stworzyć np. aplikację mobilną 
lub usprawnić istniejące rozwiązanie na stronie internetowej? 
Czy w związku z tym warto decydować się na kosztowny proces 
rekrutacji tylko po to, by zatrudnić specjalistów na określony czas, 
a później z nich zrezygnować? Pojawiają się kolejne pytania: jak dobrać 
najodpowiedniejszych inżynierów pod kątem wymagań technologicznych, 
i wreszcie: jaką przedsiębiorca będzie miał pewność, że zatrudnieni 
programiści będą posiadali odpowiednie kompetencje, by sprostać 
jego planom w kontekście nowego wdrożenia? Warto tu wspomnieć 
o kwestii testów: czy firma powinna zatrudniać pełnoetatowego specjalistę 
QA tylko po to, by pracował nad jednym projektem?

W tych wszystkich sytuacjach z pomocą przychodzi outsourcing, 
jako rozwiązanie zapewniające elastyczność. Firmie zewnętrznej 
można oddelegować pojedyncze zadania albo większy zakres usług, 
a przedsiębiorstwo może skupić się na właściwej sobie działalności. Skala 
wzajemnej współpracy jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy i może 
być bardzo szeroka.
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Jak szeroka? Do wyboru mamy outsourcing zarówno programistów, 
jak i developmentu, zarządzania licencjami, obsługą sieci 
komputerowych czy wsparciem na wypadek awarii. Ciekawą opcją 
jest na przykład usługa Testing as a Service, która pozwala na korzystanie 
z usług wykwalifikowanych testerów z określonymi kompetencjami 
w dowolnej konfiguracji i zakresie, dokładnie wtedy, kiedy są oni potrzebni.

3. Know-how oraz baza specjalistów

Inwestycja w ciągłe szkolenie pracowników jest kosztowna, zwłaszcza 
w tak dynamicznej dziedzinie jak IT. Istnieje również wspomniana 
wcześniej obawa, że pracownicy, odchodząc, zabiorą ze sobą zdobytą 
wiedzę oraz doświadczenie. Korzystając z outsourcingu, mamy 
dostęp do specjalistycznego know-how oraz bazy doświadczonych, 
zweryfikowanych specjalistów. Możemy korzystać z tych zasobów wtedy, 
kiedy tego najbardziej potrzebujemy, koncentrując się wyłącznie na swojej 
działalności i wprowadzaniu innowacji.

Outsourcing kadry IT to nowoczesne narzędzie biznesowe, które pozwala 
czasowo powiększyć zespół informatyczny o dodatkowych specjalistów 
bez potrzeby zatrudniania ich na stałe. Klienci korzystający z takiego 
rozwiązania uzyskują zarówno dostęp do wiedzy dostawcy w zakresie 
pozyskiwania zasobów ludzkich, jak i do bazy zweryfikowanych 
kandydatów, którzy mogą być oddelegowani do realizowania zadań 
w organizacji zamawiającego.
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4. Dyspozycyjność i rotacja

Problemem, który spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, 
jest dyspozycyjność i rotacja pracowników. Co będzie podczas 
nieplanowanej, długotrwałej nieobecności wykwalifikowanego specjalisty, 
któremu przekazaliśmy spory zakres wiedzy? Czy w takiej sytuacji cały 
projekt legnie w gruzach? Opóźni się (o ile?)... Jak to wszystko wpłynie 
na funkcjonowanie firmy?

Outsourcing pracowników to – poza dostępem do wiedzy dostawcy i jego 
bazy kandydatów – także droga zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. 
Kwestia ewentualnego zastępstwa przestaje być problemem 
przedsiębiorcy, gdyż pozostaje odtąd w gestii dostawcy usług IT.

Outsourcing czy rekrutacja?
Pozyskanie specjalistów w branży IT nie jest łatwym zadaniem. 
Jeszcze trudniejszym – zachęcenie ich do długofalowej współpracy 
przy tak dynamicznym rynku pracy i kuszącej zewsząd konkurencji. 
Rekrutacja stała niesie ze sobą ryzyko wieloetapowego i kosztownego 
procesu pozyskiwania pracowników. Warto więc rozważyć korzystanie 
z outsourcingu, który daje przedsiębiorcy dostęp do szerokiego wachlarza 
wysoko wyspecjalizowanych fachowców oraz całego know-how dostawcy.

Usługi w ramach outsourcingu IT:
W ramach wsparcia zewnętrznego firma outsourcingowa dostarcza usługi 
IT, które pomagają w profesjonalny sposób realizować kluczowe projekty 
technologiczne. Dzięki współpracy ze specjalistami JCommerce klienci 
zyskują dostęp do najnowszych rozwiązań IT, specjalistycznego know-how, 
a także gwarancję wysokiej jakości tworzonego oprogramowania.
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Outsourcing specjalistów i zespołów IT  
(Talent & Team Leasing)
Outsourcing ekspertów i całych zespołów projektowych, realizujących 
swoje zadania onsite, czyli bezpośrednio w  siedzibie klienta, lub offsite – 
w biurze partnera outsourcingowego. 

Outsourcing to kompetencje i wiedza specjalistów takich jak:

 ■ programiści;

 ■  konsultanci;

 ■  analitycy biznesowi;

 ■  administratorzy macOS;

 ■  technical team leaderzy;

 ■  project managerowie;

 ■  testerzy.

Outsourcing projektów IT
Outsourcing projektów to kompleksowa ich realizacja – od analizy, 
przez projektowanie i wdrażanie oprogramowania dedykowanego, 
po konsultacje i opiekę powdrożeniową. Doświadczeni programiści 
zajmą się rozwojem danej fazy Twojego projektu lub będą wsparciem 
technologicznym dla Twojego zespołu IT. Aby zapewnić jakość, ważny 
jest dobór odpowiedniej metodyki zarządczej (jak na przykład Scrum, 
PRINCE2, PMI). 

Usługi Quality Assurance
Usługi Quality Assurance zapewniają wysoką jakość tworzonego 
oprogramowania dzięki szerokim kompetencjom specjalistów, 
które w szczególności obejmują:

 ■  testy manualne;

 ■ testy automatyczne;

 ■ testy wydajnościowe;

 ■ testy bezpieczeństwa;

 ■ audyt procesu testowego;

 ■ optymalizację procesu testowego;

 ■ konsultacje.
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Polityka jakości powinna opierać się na najwyższych standardach i dobrych 
praktykach, a także na doświadczeniu programistów. Outsourcing usług 
Quality Assurance i testów oprogramowania umożliwia uniknięcie wysokich 
nakładów finansowych na infrastrukturę, narzędzia i ciągłe szkolenia 
testerów.

W zależności od potrzeb usługi są dostępne w następujących modelach:
 ■ Outsourcing specjalistów Quality Assurance i całych zespołów testerskich – pracownik lub zespół 

QA przypisany do konkretnego projektu pracuje w siedzibie klienta lub zdalnie z jednego z naszych 
oddziałów.

 ■ Testing as a Service (TaaS) – usługi testerskie wykonywane są na zlecenie w momencie, 
kiedy pojawia się konkretna potrzeba, bez konieczności zatrudniania konkretnego pracownika, 
co gwarantuje elastyczność i skalowalność usług.

 ■ Model hybrydowy – oferujemy model TaaS także w przypadku, jeśli potrzeby projektowe nagle 
wzrastają i outsourcowany specjalista QA lub zespół testerów przestaje być wystarczający.

 ■ Managed Testing Services – przejmujemy całość procesów związanych z zapewnieniem jakości 
oprogramowania, a więc stworzenie, zarządzanie i obsługę procesu testowego.

Managed Services
Managed Services to kompleksowa usługa zarządzania aplikacjami 
biznesowymi w środowisku IT oraz prace utrzymaniowe i wsparcie 
technologiczne.

W ramach Managed Services projektuje się odpowiedni dla danego 
środowiska zestaw usług, monitoruje utrzymywane aplikacje, wykonuje 
prace prewencyjne oraz naprawcze, raportuje stan serwisu oraz prowadzi 
działania optymalizacyjne. Partner outsourcingowy przejmuje 
odpowiedzialność za utrzymanie dostępności aplikacji biznesowych, 
ich wydajność i bezpieczeństwo oraz dba o odpowiednią skalowalność 
zasobów serwisu, pozwalającą szybko dostosować się do rozwoju 
utrzymywanych aplikacji. Zespół zewnętrzny zarządza poziomem usług, 
które ustanawia Service Level Agreement (SLA).
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Warto działać zgodnie z praktykami ITIL, funkcjonowanie każdego serwisu 
opierając na 5 filarach, w których definiowane są poszczególne procesy 
serwisu: strategia serwisu, projektowanie serwisu, przekazanie usług, 
operacje serwisowe, ciągły proces doskonalenia.

W ramach usług zarządzanych specjaliści zewnętrzni przejmą opiekę 
nad Twoimi:

 ■ aplikacjami;

 ■ bazami danych;

 ■  systemami ERP;

 ■  systemami EMM ( Jamf Pro);

 ■  aplikacjami klasy Business Intelligence;

 ■  systemami portalowymi.

Jak widać, bogata oferta usług może być z powodzeniem dostosowana 
do indywidualnych potrzeb klienta.
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Skontaktuj się z nami:
Telefon: +48 32 201 15 32

Email: zapytanie@jcommerce.pl 

Strona internetowa: www.jcommerce.pl 

JCommerce Sp. z o.o.  
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

JCOMMERCE to nowoczesna firma typu software house, oferująca wiedzę i umiejętności blisko 400 konsultantów, architektów i developerów IT 

różnych technologii. Doświadczenie biznesowe i programistyczne zdobywamy w projektach polskich i międzynarodowych już od 2005 roku. Jesteśmy 

oficjalnym partnerem firmy Jamf, jak również posiadamy tytuł Microsoft Gold Partner oraz Qlik Solution Provider. Dzięki współpracy z nami zyskasz 

nie tylko wsparcie technologiczne, ale również nowe spojrzenie na działanie swojej firmy.

Podsumowanie
Przemiany ekonomiczne i nowe wyzwania z nimi związane sprawiają, 
że skierowanie uwagi na usługi outsourcingowe staje się naturalnym 
krokiem. W dobie ekonomii współdzielenia i rosnącej roli dostępności 
dóbr czy usług outsourcing IT stają się wartością, która pozwala firmom 
rozwijać się i zachować konkurencyjność. Nowa gospodarka, oparta 
na innowacyjnych rozwiązaniach, wiedzy i współdzieleniu, determinuje 
potrzebę wprowadzania zmian w obszarze prowadzenia przedsiębiorstwa.

Outsourcing IT staje się odpowiedzią na realne potrzeby pracodawców: 
zarówno w obrębie dostępu do najnowocześniejszych technologii, 
jak i do kompetencji ekspertów mogących zapewnić wsparcie w dobie 
rynku pracownika, wymuszającego poszukiwanie nowych rozwiązań 
rekrutacyjnych. Także rozwój technologii i możliwość wykorzystania zdalnej 
pracy zespołów sprawiają, że jesteśmy w stanie w pełni czerpać korzyści 
z dostępu do wiedzy specjalistów. Ci już teraz wspierają zespoły klienckie 
w testach oprogramowania, zarządzają zdalnie urządzeniami i zapewniają 
mentoring.

To od pracodawców zależy, czy dostrzegą cały potencjał outsourcingu. 
Mamy nadzieję, że nasz ebook przyczyni się do tego, pozwalając spojrzeć 
na dostępność usług i specjalistów w szerszej perspektywie. 
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