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ASP – INNOWACYJNA FORMA OUTSOURCINGU  
USŁUG INFORMATYCZNYCH 

WSTĘP 

Każda nowoczesna firma, bez względu na wielkość i specyfikę prowadzonej 
działalności gospodarczej potrzebuje silnego wsparcia informatycznego. Współczesne 
narzędzia informatyczne wspomagają sprawne zarządzanie wszystkimi kluczowymi ob-
szarami działalności przedsiębiorstwa: produkcją, kadrami i płacami, finansami, logistyką 
oraz marketingiem. 

Zastosowanie technologii informatycznych w pozyskaniu, gromadzeniu i prze-
twarzaniu informacji prowadzi do usprawnienia działalności wewnętrznej przedsiębior-
stwa, znacząco poprawia jego funkcje i obniża koszty działalności, a jednocześnie umoż-
liwia firmie budowę przewagi konkurencyjnej i wykorzystywanie pojawiających się na 
rynku nowych szans. Poprzez dostarczanie kierownictwu firmy aktualnych, odpowiednio 
selekcjonowanych informacji, systemy informatyczne umożliwiają identyfikację proble-
mów występujących w firmie, ich wieloaspektową analizę i kompleksowe rozwiązywanie, 
a w następstwie podejmowanie racjonalnych, optymalnych decyzji związanych z funkcjo-
nowaniem przedsiębiorstwa.  

Ponadto, nowoczesne systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu 
pozwalają również na tworzenie sieci obejmującej wszystkich kontrahentów przedsię-
biorstwa (klientów, dystrybutorów, dostawców), co oznacza powstanie systemu lojalno-
ściowego firmy1, dzięki któremu przedsiębiorstwo nawiązuje ściślejsze kontakty z klien-
tami a przez to lepiej i szybciej reaguje na potrzeby rynku. 

Analogicznie można wskazać, że brak odpowiednich narzędzi wspomagających 
zarządzanie jest jedną z poważnych barier rozwojowych polskich przedsiębiorstw, szcze-
gólnie w grupie MŚPP

                                                    

2. 
Oferta systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębior-

stwem na polskim rynku jest bardzo szeroka. Swoje produkty oferują znane firmy 

 
 

1  I. Cyran, J. Hołub, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Ku zrozumieniu CRM, Difin,  
Szczecin 2005. 

2  E. Stawasz: Tendencje i bariery rozwoju MSP w Polsce, Innowacje i przedsiębiorczość dla przy-
szłości, SOOIPP Annual 2006. 
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zagraniczne a także polskie firmy tworzące systemy informatyczne3. Niestety poważną 
barierą, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw są wysokie koszty związane  
z zakupem i wdrożeniem4 systemu informatycznego w firmie. Nie dysponujące odpo-
wiednimi środkami finansowymi polskie przedsiębiorstwa nie wdrażają nowoczesnych 
narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie5. 

Dostrzegając kluczową rolę zastosowań informatyki w zarządzaniu przedsiębior-
stwem oraz bariery związane z możliwością pozyskania odpowiednich narzędzi, firmy 
informatyczne stworzyły innowacyjną metodę udostępniania i dostarczania oferowanych 
systemów informatycznych. Metodą tą jest model ASP, czyli dostarczanie systemów 
informatycznych za pośrednictwem sieci Internet w formie dzierżawy. Metoda ta stała się 
możliwa do realizacji dzięki rozwojowi internetowej sieci szkieletowej zapewniającej 
odpowiednią przepustowość łaczy oraz rozwojowi sieciowych języków programowania6 
pozwalających na implementację systemów informatycznych działających w sieci Inter-
net. 

Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe informacje o możliwości wykorzysta-
nia narzędzi informatycznych ASP wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.  
W dalszej części scharakteryzowano istotę funkcjonowania modelu ASP, zalety i bariery 
wykorzystywania aplikacji w tym modelu (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ma-
łych firm) oraz możliwości wykorzystywania tego typu narzędzi w polskich warunkach 
gospodarczych. 

ISTOTA MODELU ASP 

ASP to skrót od angielskiej nazwy usługi Application Service Providing, czyli  
w wolnym tłumaczeniu - usługa dostarczania aplikacji7. Firmy świadczące takie usługi 
oferują dostęp do systemów informatycznych i powiązanych z nimi usług na zasadach 
dzierżawy.  

                                                     
 

3  Ofertę dostępnych na polsim rynku systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
wraz ze szczegółową charakterystyką poszczególnych produktów prezentuje raport „Computer-
World. Systemy informatyczne w zarządzaniu 2005”, www.computerworld.pl. 

4  Koszty zwiazane z wdrożeniam systemu informatycznego obejmują zakup oprogramowania, 
zakup wymaganego sprzętu komputerowego oraz szkolenia pracowników. Praktyka wskazuję,  
iż sam zakup oprogramowani stanowi jedynie 30-40% kosztów wdrożenia. 

5  Niedostatek środków finansowych jest wskazywany jako główna bariera rozwoju MSP w Polsce. 
E. Stawasz: Tendencje i bariery rozwoju MSP w Polsce, Innowacje i przedsiębiorczość dla przy-
szłości, SOOIPP Annual 2006. 

6  Powszechnie wykorzystywane języki programowania do realizacji aplikacji ASP to: PHP, Java, 
VB.NET. 

7  Nie funkcjonuje oficjalnie przyjęte polskie tłumaczenie nazwy ASP i w praktyce używa się angiel-
skiego skrótowca. Aplikacje wykorzystywane w modelu ASP często są również nazywane aplika-
cjami „on demand”, czyli aplikacjami na żądanie. 
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Dostęp do systemu realizowany jest poprzez sieć Internet. Przedsiębiorstwo 

(użytkownik systemu) nie musi kupować licencji na użytkowanie systemu informatyczne-
go lecz czasowo ją dzierżawi. Architektura internetowa powoduje, iż użytkownik nie musi 
też instalować oprogramowania na twardych dyskach komputerów firmowych. Dzięki 
połączeniu z serwerem dostawcy, użytkownik za pośrednictwem przeglądarki internato-
wej może korzystać z systemu informatycznego tak samo jakby był on zainstalowany na 
jego komputerze. Jednocześnie wszystkie dane oraz dokumenty tworzone w systemie 
ASP są gromadzone na serwerach w chronionym Data Center dostawcy usługi, gdzie 
obowiązują rygorystyczne procedury ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych.  

 

Rysunek 1 Uproszczony schemat funkcjonowania aplikacji w modelu ASP 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rys. 1 ilustruje sposób pracy, elementy oraz przepływy informacji w systemach 
modelu ASP. 

Dostarczanie usługi ASP jest z punku widzenia przedsiębiorstwa niczym innym 
jak formą outsourcingu części usług informatycznych, rozumianego jako powierzenie 
zewnętrznej firmie zarządzania i rozwoju części (lub całości) infrastruktury informatycz-
nej przedsiębiorstwa. Na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Japonii oraz 
Europie Zachodniej wykorzystywanie systemów informatycznych w modelu ASP jest 
bardzo popularne8. W Polsce oferta tego typu rozwiązań jest rozwijana od ostatnich 
pięciu lat a systemy tego typu zdobywają coraz większą popularność. 

                                                     
 

8  IDC oszacował globalny rynek usług ASP w 2004 roku na 8 mld USD., z czego prawie 70% przy-
pada na Stany Zjednoczone. 
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KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI  
W MODELU ASP 

Wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w mo-
delu ASP niesie ze sobą szereg bardzo istotnych korzyści (w stosunku do realizacji sys-
temów informatycznych w tradycyjnym modelu), które są szczególnie istotne dla małych 
i średnich firm. Najczęściej wskazywane korzyści można ująć w aspektach ekonomicz-
nych i organizacyjnych i są nimi: 

 Redukcja kosztów i czasu budowy własnego systemu informatycznego. Koszty są re-
dukowane o 30-70%, zaś czas nawet do 90%9. Dzierżawa systemu informatycznego 
jest znacznie tańsza niż jego zakup10. Ponadto firma dzierżawiąca system informa-
tyczny nie ponosi kosztów związanych z administracją i konserwacją systemu11 
(koszty zatrudnienia informatyków lub stworzenia komórki informatyki w przedsię-
biorstwie) - czynności te ciążą na dostawcy usługi. Również diametralnie skraca się 
czas wdrożenia systemu lub uruchomienia nowej działalności gospodarczej – z sys-
temu informatycznego można korzystać praktycznie od razu po podpisaniu umowy 
(czas ten może się nieznacznie wydłużyć w przypadku konieczności wygenerowania 
przez dostawcę usługi wielu instancji baz danych dla przedsiębiorstwa korzystające-
go z systemu). 

 Bardziej elastyczna kontrola kosztów za zakup systemu. Opłata za dzierżawę syste-
mu rozłożona jest na równe miesięczne raty (Cash Flow), zaś w przypadku standar-
dowego zakupu oprogramowania i sprzętu płaci się całość w momencie zakupu12. 

 Redukcja do minimum ryzyka inwestycji w technologię informatyczną nie spełniającą 
oczekiwań lub niedopasowaną do potrzeb przedsiębiorstwa. Dotyczy to w szczegól-
ności inwestycji w sprzęt komputerowy (serwery, systemy zabezpieczeń, itp.). Przed-
siębiorstwo musi jedynie posiadać punkt dostępowy do Internetu oraz komputery 
zdolne obsługiwać przeglądarkę internetową (typowa konfiguracja sprzętowa).  

                                                     
 

9  Dane opublikowane przez firmę badawczą International Data Corporation, Raport „IDG Executive 
ASP Advisor Board” 2002, www.idg.com. Podobne dane publikuje również firma doradcza Aber-
deen Group. 

10  Dzierżawienie oprogramowania jest metodą redukcji kosztów zakupu oprogramowania w przy-
padku, gdy suma opłat za dzierżawę licencji jest niższa od kosztu zakupu licencji zsumowanego  
z kosztem alternatywnym wykorzystania kapitału pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa. 
Obowiązuje tu taka sama zasada jak w przypadku wyliczania opłacalności dzierżawy jakiegokol-
wiek środka trwałego. Przykładowe aktualne ceny dzierżawy systemu ISOF: 
www.isof.pl/cennik.hdb.  

11  Czynności administracyjne i konserwacyjne obejmują działania związane z zarządzaniem dostę-
pem pracowników do systemu, ochroną antywirusową systemu oraz tworzeniem kopii bezpie-
czeństwa danych. 

12  Często wskazywany w literaturze problem satysfakcji z wdrożenia systemu informatycznego  
w czasie – korzyści z wdrożenia systemu pojawiają się znacznie później niż konieczne nakłady 
finansowe. 

 

http://www.idg.com/
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Ponadto przedsiębiorstwo chcąc dodatkowo redukować koszty może wykorzystać ja-
ko platformę operacyjną swoich komputerów jeden z licznie dostępnych systemów 
operacyjnych oferowanych na zasadzie licencji GNU GPL13. 

 Łatwość dostępu do poszczególnych aplikacji systemu informatycznego. Aplikacje 
wchodzące w skład systemu oraz związane z nimi usługi dodatkowe są dostępne po-
przez sieć Internet. Wykorzystujący je pracownicy przedsiębiorstwa mają do nich do-
stęp przez całą dobę z każdego miejsca na świecie. Jest to szczególnie korzystne  
w sytuacji, gdy firma ma odziały w różnych miastach. Ponadto, pracownicy w podró-
ży, delegacji mają łatwy dostęp do aplikacji, danych i dokumentów wykorzystywa-
nych przez system informatyczny. 

 Skalowalność systemu informatycznego. Przedsiębiorstwo może w bardzo elastyczny 
sposób stworzyć swój własny indywidualny system informatyczny dzierżawiąc od do-
stawcy jedynie te moduły (funkcjonalności), które wykorzystuje w swojej działalności 
gospodarczej. To również wpływa na redukcję kosztów – firma nie płaci za moduły 
systemu, które nie są przez nią wykorzystywane. 

 Wsparcie techniczne. Podpisanie umowy SLA (Service Level Agreement) z dostawcą 
usług ASP gwarantuje wsparcie techniczne, monitoring, odpowiednie zabezpieczenie 
danych (tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa) oraz opiekę wykwalifikowanych 
specjalistów (pracowników pionu technicznego dostawcy usług ASP). 

 Aktualność wersji systemu informatycznego. Przedsiębiorstwo wykorzystujące sys-
tem informatyczny w modelu ASP pracuje zawsze na najnowszych wersjach opro-
gramowania. Dostawca na bieżąco aktualizuje wersję oprogramowania oraz usuwa  
z niego ewentualne zidentyfikowane błędy.  

Dodatkowo, specjaliści z branży IT wskazują, iż dzięki wykorzystaniu systemu 
informatycznego w modelu ASP kierownictwo firmy może skupić się na tzw. core busi-
ness, bez konieczności rozpraszania uwagi na problemy związane z informatyką. Ponad-
to, wykorzystanie modelu ASP stwarza nowe możliwości współpracy między pracowni-
kami firmy (wzrost elastyczności zarządzania informacją), pomaga również skoordyno-
wać rozproszonych pracowników i efektywnie nimi zarządzać. 

Mimo, iż wykorzystanie aplikacji w modelu ASP zdecydowanie wpływa na re-
dukcję kosztów działalności, ciągle niewielka ilość polskich firm szczególnie z sektora 
MŚP decyduje się na skorzystanie z outsourcingu usług informatycznych14. Najważniej-
szymi powodami takiego stanu rzeczy w opinii ekspertów są kwestie bezpieczeństwa, 
psychologiczna bariera przed przekazywaniem danych firmowych na zewnątrz oraz brak 
wiedzy o korzyściach z wykorzystania ASP.  

                                                     
 

13  Większość popularnych dystrybucji Linuxa dostępna jest na zasadzie licencji GNL GPU. 
www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

14  Z danych opublikowanych na portalu tematycznym www.asp.pl wynika, że w 2006 tylko 9% firm 
z grupy MŚP wykorzystywało w swojej działalności rozwiązania ASP. 
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Bezpieczne korzystanie z dzierżawionych aplikacji jest głównym problem dla 

firm, które rozpatrują zastosowanie u siebie tego typu rozwiązań. Należy zdać sobie 
sprawę, iż bezpieczeństwo danych i tym samym zaufanie klientów ma dla każdego do-
stawcy ASP podstawowe znaczenie. Powodami dla których można założyć, że dane fir-
mowe będą bezpieczne po wprowadzeniu do systemu ASP dostawy są: 

 firmy świadczące usługi ASP posiadają specjalne certyfikaty bezpieczeństwa gwaran-
tujące wysoki poziom świadczonych usług15, 

 dzięki wysokim budżetom na działania badawcze stale rozwijają i monitorują systemy 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa składowania danych, 

 dostawcy usług dysponują odpowiednim sprzętem, doświadczeniem w zakresie bez-
pieczeństwa oraz zapewniają obsługę specjalistów najwyższej klasy z ochrony da-
nych, 

 wszystkie istotne dane są przesyłane na serwery dostawcy i przechowywane  
na niech w formie szyfrowej co uniemożliwia ich odczytanie osobom niepowołanym, 

 zawarcie z dostawcą usług ASP umowy o gwarantowanym poziomie usług (Service 
Level Agreement), która obejmie wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
danych jest gwarancją ich bezpieczeństwa. 

OFERTA APLIKACJI ASP W POLSCE 

Dostępna na polskim rynku oferta aplikacji pracujących w modelu ASP jest co-
raz szersza16. Przedsiębiorstwa mogą wybierać systemy informatyczne proponowane 
przez kilku krajowych dostawców, można również skorzystać z oferty zagranicznych 
providerów17.  

Największe polskie centrum outsourcingu usług teleinformatycznych Warsaw 
Data Center (WDC) w 2003 roku nawiązało współpracę z oddziałem Microsoft Corp.  
w Irlandii, w ramach której polskie przedsiębiorstwa mają możliwość wynajmu rozwiązań 
serwerowych z aplikacjami amerykańskiego koncernu. Nawet na krótki okres – można 
wynająć zarówno aplikacje back-endowe, jak i biznesowe (CRM, ERP, aplikacje biurowe  
z pakietu MS Office). WDC oferuje również pełny dostęp do aplikacji serwerowych Win-
dows Server 2003 i Microsoft SQL Server, co pozwala przedsiębiorstwom na tanie i pro-
ste wykorzystanie aplikacji bazodanowych.  

Innymi dużymi dostawcami usług ASP na polskim rynku są między innymi: Pol-
skie Centrum Teleinformatyki, Gravity (współpracujący z SAP), TRW ISCS, eCenter, 

                                                     
 

15  Czołowi dostawcy usług ASP na rynku posiadają światowe certfikaty bezpiczeństwa sieciowego 
(np.: Clavister, ANS, WatchGuard) oraz regularnie poddawani są audytom firm badających bez-
pieczeństwo sieciowe (np.: CCNS, www.ccns.pl). 

16  Pełną listę dostępnych aplikacji prezentuje raport „Raport o polskim rynku Application Service 
Providing”, www.asp.pl/?uid=ciwostacrapri1owromi&T=mat&matFull=1&matID=1001469. 

17  Listę nawjększych dostawców aplikacji ASP wraz z pełną oferta można znaleźć na portalu tema-
tycznym www.asp.pl. 

 

http://www.ccns.pl/
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BPCS, TCH Systems, Prokom czy też Getin Service Provider. Oferta produktowa tych 
dostawców jest bardzo szeroka i obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje systemów 
informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Są również dostawcy, którzy oferują aplikacje ASP równolegle z ofertą tradycyj-
ną, przykładem takiego działania może być chociażby znana krakowska firma Comrach 
oferująca w modelu ASP swoją sztandarową aplikację CDN, firma Insert z najpopular-
niejszym obecnie wśród małych przedsiębiorstw systemem magazynowym Subiekt  
i finansowo księgowym systemem Rewizor czy też firma Heuthes oferująca aplikację 
klasy ERP - system ISOF (internetowy system obsługi firmy). 

PODSUMOWANIE  

Polskie firmy, szczególnie małe i średnie stosunkowo rzadko jeszcze sięgają po 
rozwiązania informatyczne typu ASP. Powodowane jest to przede wszystkim opisywaną 
barierą psychologiczną oraz brakiem wiedzy na temat aplikacji ASP.  

Wydaje się jednak, iż oczywiste i wymierne korzyści finansowe będą coraz czę-
ściej skłaniały krajowych przedsiębiorców do sięgania po rozwiązania tego typu. Dodat-
kowym bodźcem będzie fakt, iż na rynku będą pojawiać się nowi dostawcy usług ASP 
(uznane firmy branży informatycznej – co spowoduje wzrost zaufania do outsourcingu 
informatycznego) a także to, iż coraz więcej firm programistycznych będzie oferowało 
równolegle znane aplikacje w modelu tradycyjnym oraz w modelu ASP. Coraz większa 
konkurencja na rynku dostawców ASP korzystnie wpływa również na ceny oferowanych 
rozwiązań. 

Przewiduje się, iż największy wzrost polskiego rynku aplikacji w modelu ASP dla 
małych przedsiębiorstw nastąpi w obszarze CRM, logistyki, zarządzania personelem  
i wykorzystania aplikacji biurowych. 

BENEFITS FROM USAGE OF ASP APPLICATION 

Each modern firm, independently of largeness and specificity of led economic 
activity needs strong information support. Modern information systems help proficient 
management all key areas of activities of enterprises. 

The article presents characterization of application service providing and descri-
bes how ASP application works. Author presents main benefits from usage of ASP appli-
cation for small firms. Furthermore, there are description of polish ASP market and fore-
casts of its development.  

Translated by Tomasz Norek 
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