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ankietowanych menedżerów uważa, że współpraca 
z dos tawcą jest ważnym lub bardzo ważnym 
elementem procesu przetargowego. Powinna 
odbywać się w trybie ciągłym.

Ponad 90% przebadanych menedżerów zamówień 
zgadza się ze stwierdzeniem, że środki na rozwój 
nowych cyfrowych inicjatyw będą pochodzić częściej 
spoza departamentów IT oraz będą bezpośrednio 
związane z generowaniem przychodów.

Co wpływa na wzrost zapotrzebowania na sprzęt
i oprogramowanie? 

menedżerów uważa, że 
kryterium ceny ustępuje 

innym:

+50%

REWOLUCJA CYFROWA 
W PANDEMII

zdecydowanie  NIE
9%

Zgodność 
z wymaganiami ESG

już nie jest jedynie kosztem 
- staje się sposobem na 
przyciągnięcie i utrzymanie 
talentów.

Pandemia covid-19 przyspieszyła procesy 
transformacji, w tym nakłady na technologie

Przechodzenie �rm na hybrydowe 
rozwiązania infrastrukturalne

Wiele aktywności gospodarczych przeniesionych 
do sieci pozostanie w niej na zawsze (choćby 
usługi telemedyczne czy bankowość mobilna)

Ogromny rozwój e-commerce w dobie pandemii 
oraz wzrost popytu na towary

Ogromny wzrost popytu na towary spowodował 
zaburzenia łańcucha dostaw. Na znaczeniu zyskują więc 
relacje biznesowe z zaufanym i odpowiedzialnym dostawcą 
ze sprawdzonym łańcuchem dostaw.

Bezpieczeństwo

Rekomendacja

Sprzęt i usługi IT stają się driverem przychodów 

Stabilność

Sprzęt

zdecydowanie TAK

TAK

36%

91%

55%

Jak zmieniają się działy zakupów 
i procesy zakupowe w nowoczesnych 
przedsiębiorstwach?

Poznaj najważniejsze obszary i trendy, które pomogą 
usprawnić proces zamówień oraz wybór i współpracę 
z zaufanym partnerem technologicznym, który nie 
tylko pomoże w wyborze odpowiedniego sprzętu 
komputerowego, ale umożliwi dopasowanie 
architektury IT do strategii cyfryzacji biznesu.

Na podstawie raportu „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji �rm w Polsce”



STRATEGIE CYFROWE 
POLSKICH FIRM

Obszary cyfryzacji wg ankietowanych badania 
Dell Technologies, które będą miały kluczowe 
znaczenie w najbliższych latach. 

Zdalne kanały kontaktu z klientem
(w tym e-commerce, ale nie tylko)

Bezpieczeństwo 
cyfrowe

Cyfryzacja łańcucha 
logistycznego

Redukcja kosztów 
środowiskowych

Automatyzacja 
produkcji

Cięcie kosztów poprzez cyfryzację
procesów wewnętrznych

Konsumenci coraz chętniej kupują 
produkty lub usługi, jeśli �rma 
wykazuje się zaangażowaniem
w rozwiązywanie problemów
społecznych, ekonomicznych 
i środowiskowych.

Pracownicy chcą być dumni z tego, 
dla kogo pracują i coraz częściej 
poszukują �rm, z którymi mogą się 
identy�kować.

36%

36%

45%

55%

64%

64%

Kluczowe znaczenie w realizacji całego procesu zakupowego ma 
współpraca z partnerem strategicznym, który zapewni eksperckie 
wsparcie w projektowaniu oraz realizacji strategii bezpieczeństwa 
Twojej organizacji.

Bądź odpowiedzialny w swoich wyborach. Zwracaj 
uwagę na to, czy Twoi partnerzy biznesowi 
prowadzą odpowiedzialny biznes. Zrównoważony 
rozwój to nie trend, ale długofalowy proces mający 
realny wpływ na naszą przyszłość.

Rekomendacja
Rekomendacja

Co 11 sekund dochodzi do udanego ataku cybernetycznego
lub ransomware. Do 2025 r. 75% �rm będzie narażonych na 1 lub więcej 
ataków rocznie (Gartner). 

Regulacje prawne, oczekiwania inwestorów 
i konsumentów sprawiają, że rośnie wpływ ESG 
na biznes i powinien on stanowić niezbędny element 
strategii Twoich partnerów. 

Czy brand dostawcy ma znaczenie przy 
zamówieniach?

Pamiętaj o zachowaniu balansu między standaryzacją 
rozwiązań IT, a dopasowaniem oczekiwań różnych 
grup pracowników w Twojej organizacji. W ten sposób 
zapewnisz bezpieczeństwo Twojego biznesu oraz 
przyciągniesz talenty.

Trudno powiedzieć
9%

Nie
9%

zdecydowanie

TAK

73%

9%

Rekomendacja

ROLA SPRZĘTU IT W ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
MODEL HYBRYDOWY INFRASTRUKTURY jednym 
z głównych trendów w inwestycjach. W 2020 r. w Polsce 
korzystało z niego 60% organizacji biznesowych.

w Polsce 
korzysta 
z modelu IaaS 
(Infrastructure 
as a Service).

badanych 
wskazuje, 
że odpowiedni 
sprzęt znacząco 
wpływa na 
satysfakcję 
pracowników.

Sprzęt kliencki sposobem na utrzymanie talentów?

Wybieraj dostawcę uważnie śledzącego potrzeby klienta, specy�czne 
dla branży regulacje, znajomość dostępnej technologii oraz 
wykorzystanie doświadczeń z innych rynków. Takie podejście pozwoli 
dobrać optymalne kosztowo rozwiązania w odpowiednim modelu 
usługowym i właściwym podziale zasobów.

Usługi w modelu as-a-service, takie jak 
APEX Custom pozwalają �rmom nabywać 
infrastrukturę i usługi, a płacić tylko za te zasoby, 
z których korzystają, z możliwością skalowania 
w górę i w dół.

dużych �rm małych �rm

Rekomendacja

As-a-service



Rekomendacja

ROLA DZIAŁÓW ZAMÓWIEŃ 
DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI 
W proces zamówień zaangażowanych jest wiele 
działów, jak merytoryczne działy biznesowe, �nansowe 
czy IT. Kluczowa jest jednak rola działu zamówień, 
którego zadaniem jest podjęcie optymalnej decyzji.

5 istotnych transformacji, którym podlega 
obecnie dział procurement

Obecny proces zakupowy w rozwinietej
organizacji:

Zmiana priorytetów Nowe strategie 
produktowe

Wzmocnienie relacji  
z dostawcami

Transformacja cyfrowa

Analiza rynku
i technologii

Research

Precyzowanie 
RFI

Zapytanie
ofertowe

Proces
przetargowy

Wery�kacja
ofert

Decyzje
strategiczne

Konsultacje
zewnętrzne

Wnioski

Konsultacje
wewnętrzne

Konsultacje
zewnętrzne

Zwinność

osób odpowiedzialnych za zakupy 
w �rmach raportowało w badaniach, 
że ostatni proces zakupowy był dla 
nich bardzo złożony i trudny. 

Ocena przebiegu przetargu, 
realizacja założonych 

parametrów 

Ocena zamówionego 
sprzętu i usługi z nim 

związane 

Stabilność i budowanie relacji 
z partnerami biznesowymi

Ocena przed- i postzakupowa, 
analityka procesu zakupowego

Wysoki standard polityki zrównoważonego
rozwoju i społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR)

Kontrola kosztów – słabnący priorytet
zakupów. Fokus na udział rynkowy i zysk

Rosnąca rola działu zakupów 
– aktualizacja wiedzy o rynku, 
najlepsze praktyki zakupowe

Siła innowacji – transformacja 
cyfrowa, automatyzacja

Eliminacja ryzyk

Cyberbezpieczeństwo

Ocena z punktu widzenia 
zgodności z celami 

�nansowymi i procedurami 
wewnętrznymi 

8 najważniejszych trendów w nowoczesnych procesach 
zakupowych 

Główne elementy oceny post zakupowej: 

Badanie Gartner, 2019 

Dialog
z dostawcą

RFI

RFP

RFO
& negocjacje

Umowa

Obsługa
przedsprzedażowa

Są cztery kluczowe funkcje, które dział zakupów 
spełnia w procesie zakupowym: 

monitoring 
i analiza rynku

organizacja 
profesjonalnego 

procesu zakupowego

określenie
warunków umowy

monitorowanie 
i analiza

wykonania 
zamówienia

Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia długookresowej 
współpracy i efektywności zakupów są rekomendacje 
na przyszłość. Kluczem do ich wypracowania jest wymiana 
doświadczeń z vendorem na każdym etapie i wyciąganie 
wniosków z oceny pozakupowej.



Porozmawiajmy 
o Twoich potrzebach 

Zobacz więcej dobrych 
praktyk w raporcie 

Cyberbezpieczeństwo

Redukcja kosztów 
środowiskowych Chmura hybrydowa

Infrastruktura 
as-a-service Rozwój technologii
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