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GADŻETY BIZNES, LUDZIE, STARTUPY

Smartfony mają 
teraz eldorado
Ten rok będzie najlepszym 
dla producentów 
nowoczesnych telefonów 
komórkowych od sześciu lat. 
Ale perspektywy są już 
gorsze.

MICHAŁ DUSZCZYK

Analitycy IDC prognozują, że 
2021 r. przyniesie boom 
w sprzedaży takich urządzeń, 
prowadząc do zwyżek popy
tu do poziomów niewidzia
nych od sześciu lat. W tym 
roku dostawy mają skoczyć 
o niemal 8 proc., do prawie 
1,4 mld sztuk. A tak dobre 
rezultaty branża ostatni raz 
osiągała w 2015 r.

Wbrew pozorom prognozy 
dla rynku smartfonów nie są 
jednak aż tak pozytywne. 
Świetny klimat dla popytu 
nie będzie bowiem trwały. 
IDC spodziewa się, iż mocny 
trend wzrostowy zniknie już 
w 2022 r., gdy sprzedaż rok 
do roku wzrośnie o niecałe 4 
proc. Dynamika w kolejnych 
latach wciąż będzie dodatnia, 
choć do 2025 r. ma utrzymy
wać się na dość niskim pozio
mie około 2 proc.

Według IDC za boomem 
w br. kryje się przede wszyst
kim trend związany z migracją 
użytkowników do aparatów 
wyposażonych w technologię

5G. To będzie jeszcze przez 
pewien czas motor zwyżek, 
tym bardziej że ceny takich 
sprzętów mają spadać. Szacu
je się, że w 2021 r. smartfony 5G 
potanieją średnio o 12 proc., 
do poziomu niecałych 460 
doi., a w kolejnym roku - na
wet do pułapu poniżej 400 doL

Ale napędem dla obecnej 
dynamiki jest również po- 
pandemiczne odbicie 
i wzrost zainteresowania - 
zwłaszcza na rynkach wscho
dzących - urządzeniami 
z niskiej i średniej półki. 
Sprzyja także wyjście branży 
z kłopotów z podzespołami. 
Od ponad pół roku u wiodą
cych producentów widać 
bowiem wzrost produkcji.

Tego samego nie mogą 
powiedzieć dostawcy kom
puterów. Jak pisze „The Gu
ardian”, Acer przez braki 
chipów zdecydował się wy
hamować linie produkcyjne.

Eksperci Gartnera szacują, 
że niedoboiy będą doskwie
rać co najmniej do połowy 
przyszłego roku. Dyrektor 
operacyjna Acera Tiffany Hu
ang przyznała, że produkcja na 
„zwolnionych obrotach” bę
dzie odbywać się do I lub II 
kwartału 2022 r. Z kolei anali
tycy wskazują, że taki stan 
rzeczy doprowadzi do rychłe
go wzrostu cen urządzeń. /o®

Boom na rynku 
smartfonów
nakręca m.in. 
migracja do 5G

Nadchodzi nowy trend. 
Pożycz zamiast kupować
Konsola PS5 na dwa dni, najnowszy iPhone na trzy tygodnie, robot sprzątający 
na pół roku - najem elektroniki użytkowej to kolejna odsłona sharing economy.
MICHAŁ DUSZCZYK

P
rzez aplikację moż
na już bez proble
mu najmować auta 
na minuty czy biura 
na godziny. Teraz 
na fali trendu eko
nomii współdzielenia polski 
startup robi kolejny krok - 

chce zachęcać do wypożycza
nia elektroniki użytkowej.. 
Niemal dowolny sprzęt można 
dostać na dzień, kilka tygodni, 
a nawet miesiące.

Spółka Plenti zmienia spo
sób, w jaki korzystamy z urzą
dzeń, wprowadzając nowator
ski model usług - elektroniki 
na żądanie. To rozwiązanie 
pozwala każdemu wypróbo
wać dowolny gadżet, bez ko
nieczności posiadania go na 
własność. Zamiast kupować, 
czy brać leasing wystarczy 
apka. Czy takie usługi zwiastu
ją przełom?

Klikasz i w pół godziny 
masz miernik lakieru

Sharing economy, czyli 
ekonomia współdzielenia, 
nazywana również (od firmy, 
która rozpropagowała tę for
mę korzystania z dóbr) ube- 
ryzacją, wkracza w nowy wy
miar. A to za sprawą takich 
firm, jak Plenti. Warszawski 
startup zapewnia dostęp do 
elektroniki „na żądanie” - 
umożliwia użytkownikom 
wypożyczanie urządzeń i ko
rzystanie z nich bez koniecz

Rodzimy startup Plenti płynie na fali nowego trendu access over 
ownership, który zachęca do korzystania z dóbr bez ich posiadania

ności posiadania na własność. 
Spółka, założona przez Woj
ciecha Rokosza, dotąd udo
stępniała urządzenia w tzw. 
modelu flexi, pozwalając wy
pożyczyć je na dni lub tygo
dnie, skupiając się na krótko
terminowych potrzebach, jak 
np. wynajem na weekend, 
parodniowy wyjazd, czy choć
by w celu przetestowania da
nego urządzenia przed jego 
zakupem (w przypadku le
asingu standardem są kon
trakty dwu- i trzyletnie). Teraz 
Plenti wprowadziło nowy 
model - subskrypcję, a dzięki 
temu użytkownicy aplikacji 
mogą pożyczyć sprzęt na 
miesiąc, kwartał, pól roku, 
a nawet cały rok. O ile krótsze 
terminy są interesujące dla

konsumentów, o tyle najem 
długoterminowy powstał 
z myślą o przedsiębiorcach. 
Firmy mogą np. pożyczać 
sprzęt do pracy, jak laptopy 
czy projektory. Ale magazyn 
Plenti pełny jest najróżniej
szych technologii - od naj
nowszej konsoli PlayStation 5 
poczynając, przez gogle VR, 
kamerki sportowe, sprzątają
ce roboty, iPhone’y czy smar- 
twatche, po mierniki lakieru, 
a nawet drony. Sprzęt jest 
ubezpieczony, a startup za
pewnia, że w na terenie stolicy 
dostarczy go nawet w pół go
dziny od zamówienia (prze
syłki wysyłane są jednak 
w całej Polsce - do paczkoma- 
tów InPostu). Wszystko odby
wa się za pośrednictwem

Pomysł spodobał się 
twórcom Allegro

Nowatorski pomysł na 
biznes, który idealnie wpisu
je się w trend pożyczania 
kosztem posiadania na wła
sność, przykuł już uwagę in
westorów. W kwietniu w tzw. 
rundzie zalążkowe startup 
pozyskał na swój dalszy roz
wój blisko 6 min zł. Transakcji 
przewodził wrocławski fun
dusz RST Ventures for Earth. 
Pieniądze na pomysł Plenti 
wyłożyli m.in. Aijan Bakker 
i Grzegorz Brochocki, czyli 
założyciele Allegro (obaj zain
westowali w spółkę już pod 
koniec 2019 r.). Ale w gronie 
inwestorów Plenti są także 
fundusz AIP Seed, czy twórcy 
Qpony-Blix.

- Obserwujemy rozwój 
Plenti już od jakiegoś czasu. 
Wierzymy w model, w którym 
będziemy korzystać bez posia
dania, czyli tzw. access over 
ownership. Plenti ma wszyst
ko, by być liderem tego rosną
cego rynku - podkreśla To
masz Popów, partner zarzą
dzający RST Ventures for 
Earth.

Startup powstał pod koniec 
2018 r. z inicjatywy Rokosza 
i jego dwóch znajomych - Ka
rola Klimasa i Wojciecha Woj
towicza. Firma chce w najbliż
szym czasie zwiększyć zespół, 
który dziś liczy 25 osób. /©®

strony internetowej lub apli
kacji (łącznie z płatnością za 
usługę).

GLOBALNE INTERESY OPINIA IBM

Apple zaczyna wracać 
do biur. A inne firmy?
Apple poinformował, 
że od września wznawia 
system pracy stacjonarnej. 
Jednak nie w pełnym 
wymiarze.

URSZULA LESMAN

Pracownicy koncernu mają 
pracować w biurach trzy dni 
w tygodniu, a pozostałe zdal
nie. Maila w sprawie nowej 
organizacji pracy do pracow
ników wysłał prezes Tim 
Cook. „Pomijając wszystko, co 
udało nam się osiągnąć, pod
czas lockdownu, prawda jest 
taka, że w minionym roku 
brakowało czegoś istotnego: 
siebie nawzajem” - napisał. 
„Wideokonferencje zmniej
szyły dzielący nas dystans, ale 
są rzeczy, których nie da się 
odtworzyć” - dodał.

Cook napisał, że większość 
pracowników będzie proszona 
o przychodzenie do biura 
w poniedziałki, wtorki i czwart
ki, z możliwością pracy zdalnej 
w środy i piątki. Zespoły, które 
muszą pracować na miejscu, 
wracają do biur na cztery do 
pięciu dni w tygodniu.

Pracownicy mają również 
możliwość pracy zdalnej 
przez okres do dwóch tygo

dni w roku, aby „być bliżej 
rodziny i bliskich”, zmienić 
otoczenie lub niespodziewa
nie wyjechać z miejsca za
mieszkania „lub z innego 
powodu”. Menedżerowie 
muszą zatwierdzać wnioski 
o pracę zdalną - informuje 
portal The Verge. Tim Cook 
w liście do pracowników za
chęcał ich też do szczepień 
przeciwko Covid-19.

Podczas pandemii pracow
nicy Apple’a pracowali zdal
nie, mimo że wcześniej kon
cern był raczej niechętny, by 
im pozwalać na pracę w domu. 
Kilka miesięcy temu Tim Cook 
sugerował, że powrót do biur 
nastąpi już w czerwcu tego 
roku. Ostatecznie zdecydowa
no się na jesień.

Szefowie innych koncer
nów technologicznych mają 
nieco inny stosunek do pracy 
zdalnej. Google poinformo
wało, że ich pracownicy około 
20 proc. czasu pracy spędzą 
w trybie pracy zdalnej, a Mark 
Zuckerberg powiedział, że 
praca zdalna to przyszłość 
i Facebook się zgadza, by jego 
pracownicy permanentnie 
przeszli na system pracy 
zdalnej, jeżeli zatwierdzi to 
ich przełożony. /©®

Al może wydatnie pomóc w analizie dokumentów
Zbudowana przy wsparciu 
Działu Usług Technologicznych 
IBM platforma Al daje 
klientom elastyczność 
wdrożeń w hybrydowych 
środowiskach chmurowych. 
Wprowadziła ją kancelaria 
prawnicza SSW Pragmatic 
Solutions.

AQUILA jest opartą na sztucz
nej inteligencji platformą słu
żącą do kompleksowej, w pełni 
zautomatyzowanej analizy 
treści dokumentów. Wykorzy
stuje do analizy języka natural
nego zaawansowane algorytmy 
zbudowane przy wykorzysta
niu IBM Watson Studio i usług 
chmurowych. AQUILA może na 
przykład sprawdzić, czy odna
lezione klauzule są zgodne 
z aktualnymi przepisami 
i standardami korporacyjnymi 
Już w tej chwili platforma 
AQUILA może analizować tre
ści po polsku, angielsku i nie
miecku.

Współpraca SSW Pragmatic 
Solutions i Działu Usług Tech
nologicznych IBM została na
wiązana w odpowiedzi na 
potrzebę szybkiej analizy 
dużych zbiorów dokumentów 
wraz ze wstępną oceną ryzyka 
wynikającego z treści zapisów. 
Jednym z pierwszych projek
tów, w których wykorzystana

Piofr Spaczyński,
partner zarządzający 

SSW Pragmatic Solutions

została platforma AQUILA, 
było przeprowadzenie szcze
gółowego procesu due dili
gence dla treści zawartych 
w tysiącach umów najmu. 
Bez wykorzystania sztucznej 
inteligencji takie zadanie 
mogłoby być przeprowadzo
ne tylko na niewielkiej prób
ce dokumentów. AQUILA 
pozwoliła na szybką i do
głębną analizę wszystkich 
umów i zawartych w nich 
zapisów.

Wykorzystanie Al to cel 
wielu firm - kto pierwszy za
cznie z niej korzystać, ten

najszybciej osiągnie korzyści 
biznesowe. Rozwiązania takie 
jak AQUILA umożliwiają przy
spieszenie obsługi, obniżenie 
kosztów i zwiększenie dokład
ności i efektywności pracy 
ludzi - mówi Piotr Spaczyński, 
partner zarządzający SSW 
Pragmatic Solutions. Rdze
niem platformy AQUILA jest 
sztuczna inteligencja zasilana 
wiedzą i szkolona przez pra
cujących w naszej kancelarii 
ekspertów z danej dziedziny 
- dodaje.

AQUILA bada dokumenty 
za pomocą modeli uczenia 
maszynowego i algorytmów 
analizy języka naturalnego. 
Wyszkoleni prawnicy tworzą 
bazy wiedzy, tzw. „playbooki”, 
zawierające przykładowe 
klauzule, postanowienia i tre
ści, które mają być analizowa
ne przez platformę. Odpo
wiednio wytrenowany system 
jest w stanie zlokalizować 
i rozpoznać treści o tym sa
mym znaczeniu, ale zapisane 
w odmienny sposób.

- Projektując system AQU
ILA, chcieliśmy zbudować za
awansowane rozwiązanie do 
przetwarzania i analizy języka 
naturalnego. Trwający kilkana
ście miesięcy projekt Działu 
Usług Technologicznych IBM 
i SSW Pragmatic Solutions,

zwieńczony udostępnieniem 
platformy pierwszym użyt
kownikom, jest przełomowym 
momentem w wykorzystaniu 
Al oraz chmury IBM Cloud do 
automatyzacji procesów biz
nesowych - mówi Paweł Ra
czyński, dyrektor Działu Usług 
Technologicznych IBM. AQU
ILA ma elastyczne opcje wdro
żeniowe z wykorzystaniem 
modelu chmury hybrydowej, 
dowolnej chmury publicznej 
lub centrum przetwarzania 
danych u klienta w zależności 
od unikalnych potrzeb i obo
wiązujących regulacji.

Obecnie AQUILA jest w sta
nie analizować dokumenty 
branżowe m.in. z nieruchomo
ści i finansów. Może sprawdzić 
pojedynczy dokument w kil
kadziesiąt sekund. Platforma 
prowadzi też hurtowe analizy 
i prezentuje odpowiedzi na 
zapytania dotyczące setek, 
a nawet tysięcy dokumentów. 
Jako skalowalny system opar
ty o sztuczną inteligencję 
może być łatwo dostosowana 
do konkretnych potrzeb biz
nesowych każdego klienta, 
współpracując w tle z istnieją
cymi systemami lub jako 
osobna aplikacja. /©®
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WE WSPÓŁPRACY Z IBM


