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Enterprise Mobility Management. Porównanie dojrza�o�ci 
rynkowej przedsi�biorstw w Stanach Zjednoczonych  

Ameryki Pó�nocnej oraz obszarze EMEA 

Wst�p 

Trwaj�ca tysi�ce lat historia ludzko�ci udowadnia, �e warunkiem post�pu 
naszej cywilizacji jest rozwój technologiczny. W wyniku kolejnych odkry� rewo-
lucjonizuj�cych proces produkcji nieodwracalnym transformacjom uleg�y znane 
dotychczas stosunki spo�eczno-gospodarcze i kulturowe. Literatura wyró�nia 
trzy rewolucje przemys�owe, które swoj� genez� maj� w przemianach zainicjo-
wanych w XVIII w. w Anglii i Szkocji1. Skutkiem wprowadzanych do przemys�u 
innowacji by�o odkrycie nowych urz�dze�, które w b�yskawicznym tempie zosta-
�y zaadaptowane na potrzeby kluczowych ga��zi przemys�u. Wynalazki, takie jak 
maszyna parowa, piec martenowski, czy ogniwo galwaniczne, sta�y si� symbo-
lem gwa�townych przemian. Dzisiaj uosobieniem post�pu staje si� wykorzystanie 
urz�dze� mobilnych w codziennej pracy. 

Celem niniejszego artyku�u jest przybli�enie czytelnikowi genezy wykorzy-
stania mobilno�ci w przedsi�biorstwie oraz rozwa�enie poziomu dojrza�o�ci firm 
z rynku ameryka�skiego i obszaru EMEA, które wdro�y�y rozwi�zania Enterprise 
Mobility Management. Hipotez� badawcz� stawian� przez autora jest, i� post�pu-
j�ca adaptacja technologii mobilnych w przedsi�biorstwach przebiega z ró�n� 
intensywno�ci� w zale�no�ci od rozpatrywanego regionu geograficznego.  

W procesie pisania autor opar� si� na opracowaniach i raportach uznanych 
o�rodków badawczych, badaniach rynkowych przeprowadzonych przez do-
stawców rozwi�za� oraz dost�pnych artyku�ach naukowych i materia�ach konfe-
rencyjnych.  

 
 
 

                                                           
1 A. Chwalba, Historia Powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 68.  



 130 

1. Technologie mobilne jako kolejny etap rewolucji  
    naukowo-technicznej 

Trzecia rewolucja wprowadzi�a spo�ecze�stwo w er� postindustrialn�. Jako 
naoczni �wiadkowie trwaj�cych zmian mo�emy wyodr�bni� zasadnicze elemen-
ty, które wywieraj� globalny wp�yw na kszta�t dzisiejszej ekonomii. Nale�� do 
nich mi�dzy innymi komputeryzacja, automatyzacja procesów pracy oraz udo-
skonalenie telekomunikacji i transportu.  

Upowszechnienie nowych technologii i sieci komputerowych z jednej strony 
rozwi�za�o narastaj�ce problemy nowoczesnego spo�ecze�stwa, z drugiej sta�o 
si� motorem nap�dowym do rozwoju stosowanych do tej pory technologii. Kon-
sekwencj� tego jest prognozowany na rok 2015 przez o�rodek badawczy Gartner 
spadek sprzeda�y komputerów na rzecz urz�dze� mobilnych. Wed�ug amery-
ka�skiej firmy analityczno-doradczej po raz pierwszy w historii urz�dzenia prze-
no�ne osi�gn� sprzeda� na poziomie prawie 321 milionów sztuk, wyprzedzaj�c 
tym samym tradycyjne komputery2. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na 
tablety i smartfony potwierdzaj� tak�e inne badania, które przewiduj� zwi�ksze-
nie liczby u�ywanych urz�dze� mobilnych z 866 milionów w 2012 r. do ponad  
2 mld w 2017 r.3  

2. Wykorzystanie technologii mobilnych w przedsi�biorstwie 

2.1. Wp�yw urz�dze� mobilnych na zmian� �rodowiska pracy  

Mobilno�� otwiera list� najwa�niejszych kwestii technologicznych rozwa�a-
nych przez przedsi�biorstwa4. Popularyzacja smartfonów i tabletów w�ród pra-
cowników spowodowa�o ewolucj� ich �rodowiska pracy. Kadry kierownicze 
przedsi�biorstw w ankiecie przeprowadzonej przez „The Economist” stwierdzi-
�y, �e mobilno�� przyczynia si� do zmian w miejscu pracy i zmusza ich do 
wprowadzania usprawnie� pod k�tem wi�kszej interaktywno�ci i pracy zespo-
�owej5. Z kolei G. Burke, dyrektor ds. zarz�dzania wiedz� w firmie Unisys, pod-
kre�la, �e wzrost u�ycia urz�dze� mobilnych pozwala pracownikom na zwi�k-
                                                           
2 Gartner Forecast, PCs, Ultramobiles, and Mobile Phones, Worldwide, 2011–2018, 2Q14 Update, 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2791017 [dost�p: 16.04.2015]. 
3 IDC Research Report, Creating Business Value from Mobile – First Development Practices, http:// 

www.idc.com [dost�p: 20.10.2014]. 
4 J. Kietzmann, Mobility at work. A typology of mobile communities of practice and contextual ambidexterity, 

„Journal of Strategic Information Systems” 2013, s. 5. 
5 The Economist Intelligence Unit: Untethered employees: The evolution of a wireless workplace, 

http://www.economistinsights.com/sites/default/files/Untethered%20employees%20July%202014.pdf 
[dost�p 20.10.2014]. 
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szenie swojej produktywno�ci i wi�ksz� efektywno�� monitorowania post�pów 
w trakcie pracy projektowej6.  

Prze�omowym efektem wprowadzonych innowacji b�dzie stworzenie no-
wych sektorów gospodarki i modeli biznesowych, które zast�pi� obecnie wdra-
�ane rozwi�zania. Powszechny dost�p do nowych technologii w miejscu pracy 
zwi�kszy rol� analizy danych i sieci spo�eczno�ciowych we wspieraniu procesów 
komunikacyjnych i usprawniaj�cych prac� zespo�ow�. Rezultaty post�puj�cych 
zmian dostrzegalne b�d� w przystosowaniu pracowników do nowych warun-
ków. Przewiduje si�, �e dojdzie do zró�nicowania personelu i wyd�u�enia czasu 
pracy. Do przesz�o�ci maj� przej�� tak�e tradycyjne �cie�ki kariery7. 

2.2. Mobilno�
 a problem bezpiecze�stwa informatycznego przedsi�biorstw 

Stopniowa wszechobecno�� urz�dze� mobilnych oprócz korzy�ci niesie za 
sob� zagro�enia zwi�zane z bezpiecze�stwem danych. Luki w systemach opera-
cyjnych, ataki z�o�liwego oprogramowania czy zwyczajne b��dy ludzkie w posta-
ci zgubionego urz�dzenia mog� przynie�� bardzo negatywne i kosztowne skutki. 
Potencjalne szkody spowodowane wirusami infekuj�cymi urz�dzenia mobilne 
mog� mie� bardzo szeroki zakres. W wyniku dzia�a� niepo��danych programów 
komputerowych firmy nara�one s� na m.in. na proste akty wandalizmu, kradzie� 
danych, spam czy ataki typu Denial-of-Service (DoS, czyli atak na system kompu-
terowy lub us�ug� sieciow� w celu uniemo�liwienia dzia�ania)8. Zjawiska cyber-
ataków nale�� do codzienno�ci. Z przeprowadzonych w 2014 roku bada� przez 
Kaspersky Lab wynika, �e 94% badanych przyzna�o, �e ich firma by�a celem ata-
ków w ci�gu ostatniego roku9. Blisko jedna trzecia respondentów o�wiadczy�a 
tak�e, �e ataki te by�y skuteczne. Statystyki odno�nie przypadków narusze� pra-
wa w dziedzinie bezpiecze�stwa cyfrowych danych prowadzi równie� amery-
ka�skie Federalne Biuro 	ledcze (The US Federal Bureau of Investigation).  
FBI w 2013 r. odnotowa�o 3000 firm z ró�nych sektorów (banki, handel detalicz-
ny, dostawcy sprz�tu wojskowego), które by�y ofiarami w�ama�10. Inna z prze-
prowadzanych co roku ankiet wykaza�a, �e w samym 2014 roku do niebezpiecz-

                                                           
6 Ibidem. 
7 The future of work – A journey to 2022, http://www.pwc.com/en_GX/gx/managing-tomorrows-

people/future-of-work/assets/pdf/future-of-rork-report-v16-web.pdf [dost�p 21.10.2014]. 
8 S. Sudin, R.B. Ahmad, M.N. Hassan, Mobile Malware: A Threat to Enterprise Mobile Security, School  

of Computer and Communication Engineering, University Malaysia Perlis, 2013, s. 10. 
9 The Enterprise Is a Target, http://www.cioinsight.com/it-management/expert-voices/the-enterprise-is-a- 

target.html [dost�p: 16.04.2015]. 
10 The Global State of Information 2015, http://www.pwc.com/gx/en/consulting-services/information-

security-survey/, s. 2 [dost�p: 1.11.2014]. 
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nych incydentów zwi�zanych z bezpiecze�stwem dosz�o ju� 42,8 milionów razy. 
Daje to zawrotn� liczb� ponad 117 tysi�cy ataków dziennie11.  

Wraz z liczb� przeprowadzanych prób kradzie�y danych ro�nie koszt zarz�-
dzania nimi i �agodzenia ich skutków. W skali globalnej oszacowana �rednia 
roczna strata finansowa z tego tytu�u wynosi ponad 2,7 mln USD. Inn� alarmuj�-
c� statystyk� jest liczba organizacji, których koszty zwi�zane z cyberbezpiecze�-
stwem przekroczy�y 20 mln USD. Ich liczba w 2014 r. zwi�kszy�a si� w porówna-
niu z rokiem 2013 o 92%12.  

Mo�emy wyró�ni� dwa rodzaje kosztów poniesionych przez firmy w zwi�z-
ku z zaniechaniami zwi�zanymi z bezpiecze�stwem danych. Mog� to by� skutki 
finansowe (spadek przychodów, zak�ócenie czynno�ci operacyjnej, kary umowne 
czy odp�yw klientów) lub te� niefinansowe wp�ywaj�ce negatywnie na reputacj� 
i wizerunek przedsi�biorstwa, czy w ekstremalnych sytuacjach prowadz�ce do 
wycieku wra�liwych danych, prototypów produktów czy rezultatów bada�13.  

Rosn�ce zagro�enie sprawia, �e kadry kierownicze w przedsi�biorstwach sta-
j� si� coraz bardziej �wiadome czyhaj�cych niebezpiecze�stw. W tym roku 54% 
badanych przyzna�o si� do wprowadzenia strategii bezpiecze�stwa dla urz�dze� 
mobilnych. Coraz wy�szy poziom �wiadomo�ci przek�ada si� tak�e na zwi�ksza-
nie wydatków w celu ochrony urz�dze� mobilnych i systemów informatycznych. 
Najwi�ksze wzrosty w tej pozycji bud�etowej odnotowa�y firmy z sektora opieki 
zdrowotnej (66%), naftowo-gazowego (15%) i u�yteczno�ci publicznej (9%)14.  

T. Sammer podkre�la, �e kluczowym wyzwaniem dla rozwoju EMM w �ro-
dowisku korporacyjnym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze�-
stwa danych oraz zdefiniowanie w�a�ciwych polityk pozwalaj�cych na uj�cie 
g�ównych zasad u�yteczno�ci aplikacji konsumenckich. W ten sposób dzia�y IT 
przedsi�biorstw osi�gn� dwa cele nadrz�dne: wzrost u�yteczno�ci oraz gwaran-
cj� bezpiecze�stwa15.  

3. Enterprise Mobility Management 

Rezultatem analizy dotychczasowych do�wiadcze� przedsi�biorstw w zakre-
sie odpowiedniego zabezpieczenia danych dost�pnych z poziomu urz�dze� mo-
bilnych jest wypracowanie rozwi�zania w postaci Enterprise Mobility Management 
(EMM). To wszechstronne podej�cie do zabezpieczania i umo�liwiania pracow-
                                                           
11 Ibidem, s.7. 
12 Ibidem, s. 10. 
13 Ibidem, s. 11. 
14 Ibidem, s. 21. 
15 T. Sammer, The New Enterprise Mobility: Seizing the Opportunities and Challenges in Corporate Mobile IT, 

in Proceedings of the 19th Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Chicago, USA, 
August 2013, s. 104. 
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nikom do korzystania w ramach sieci korporacyjnej ze smartfonów i tabletów. 
Obok dzia�a� s�u��cych poprawie ochrony urz�dze� mobilnych, solidne strategie 
Enterprise Mobility Management pomagaj� równie� u�ytkownikom zwi�kszy� 
produktywno�� poprzez dostarczanie odpowiednich narz�dzi niezb�dnych do 
wykonywania zada� za pomoc� wspomnianego sprz�tu16.  

Geneza powstania strategii EMM jest �ci�le zwi�zana z rozwojem informaty-
zacji firm. Pierwsze sieci komputerowe s�u��ce do przesy�ania danych by�y z�o-
�one z jednego komputera i kilku terminali s�u��cych do wy�wietlania teksto-
wych komunikatów i wprowadzaniu w�asnych. Kolejnym krokiem w kierunku 
usprawniania pracy by�o wyposa�enie pracowników w komputery stacjonarne.  

Prawdziwe rozwi�zanie w udost�pnianiu danych przysz�o wraz z wynale-
zieniem sieci lokalnych (LAN) i ich usprawnieniu w technologii bezprzewodowej 
(WLAN). Wraz z biegiem czasu komunikacja przebiega na coraz wi�kszych od-
leg�o�ciach (WAN). W ci�gu ostatniej dekady prywatne i firmowe sieci zacz��y 
by� ��czone za pomoc� Internetu, który jest obecnie najwi�ksz� sieci� WAN. 
W tym samym czasie sprz�t komputerowy zosta� poddany ró�nym zmianom, 
w wyniku których dosz�o do jego miniaturyzacji, a wydajno�� procesorów i pa-
mi�ci wyra�nie si� zwi�kszy�a17.  

Mo�emy wyró�ni� trzy kluczowe podej�cia, które maj� najwi�kszy wp�yw na 
organizacj� bezpiecze�stwa w przedsi�biorstwach18:  
– BYOD (Bring Your Own Device) – odnosi si� do pracowników, którzy u�ywaj� 

swoich prywatnych urz�dze� (takich jak smartfony, tablety) do pracy. S� one 
pod��czone do sieci firmowej w celu bezpiecznego dost�pu do informacji 
firmowych, 

– CYOD (Choose Your Own Device) – w wi�kszo�ci przypadków firma jest w�a-
�cicielem urz�dze�, które pracownicy mog� wybra� z zatwierdzonej listy 
dopuszczonego sprz�tu, 

– COPE (Corporate Owned, Personal Enabled) – to podej�cie, które zezwala pra-
cownikom na przechowywanie prywatnych danych na urz�dzeniach b�d�-
cych w�asno�ci� firmy. Model smartfonów i tabletów jest wybierany przez 
firm�. 

 
 
 

                                                           
16 C. Sorensen, Enterprise Mobility, The London School of Economics and Political Science Department 

of Management The Information Systems and Innovation Group, 2012, s. 2. 
17 C. Sandler, T. Badgett, Enterprise Mobility for Dummies, John Wiley & Sons, Canada, Ltd., Ontario 

2012, s. 74. 
18 Kensington: BYOD & Physical Security Enterprise Survey, http://www.kensington.com/sections/pdf 

Holder.aspx?newsID=1195 [dost�p: 02.11.2014]. 
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4. Enterprise Mobility Management a poziom dojrza�o�ci  
    przedsi�biorstw ameryka�skich 

Gospodarka ameryka�ska jest tradycyjnie centrum rozwoju innowacyjnych 
technologii. Cech� charakterystyczn� tamtejszego rynku jest szybko�� przysto-
sowania pionierskich narz�dzi do specyficznych warunków i potrzeb bizneso-
wych zlokalizowanych firm.  

W przeprowadzonych w kwietniu 2012 r. przez Aberdeen Group badaniach 
na 102 respondentach z USA zidentyfikowano list� g�ównych powodów, które 
sk�oni�y firmy do adaptacji rozwi�za� EMM do swoich potrzeb. Blisko po�owa 
ankietowanych zgodzi�a si�, �e najcz�stsz� przyczyn� by�a ch�� zaspokojenia 
potrzeb kadry kierowniczej i pracowników ni�szego szczebla do wzrostu pro-
duktywno�ci ca�ej organizacji z wykorzystaniem technologii mobilnych. Kolej-
nymi czynnikami maj�cymi istotny wp�yw na decyzje mia�y rosn�ce mo�liwo�ci i 
kompleksowo�� nowych urz�dze� (26% badanych) oraz obawy przed ryzykiem 
wynikaj�cym z u�ywaniem przez pracowników prywatnych urz�dze� mobil-
nych w celach zawodowych (24%)19. 

Kolejnym ciekawym wnioskiem, który mo�na zaobserwowa� na podstawie 
przeprowadzonych bada� jest tzw. fala BYOD (The BYOD Wave). Po rozpocz�ciu 
rewolucji mobilnej zatrudnieni zacz�li oczekiwa� tego samego poziomu zaawan-
sowania technologii i us�ug integracyjnych w miejscu pracy, do jakiego przyzwy-
czajeni s� w �yciu prywatnym. To jeden z zasadniczych czynników, który wy-
musi� na ameryka�skich przedsi�biorcach wdro�enie BYOD. Z drugiej strony 
warto zauwa�y�, �e zasi�g adaptacji rozwi�za� typu Bring Your Own Device 
w g�ównej mierze zale�y od wielko�ci firmy. Zaledwie 7% du�ych firm (zatrud-
niaj�cych powy�ej 5000 osób) deklaruje mo�liwo�� u�ywania prywatnych urz�-
dze� przeno�nych w celach biznesowych. Blisko 60% zezwala natomiast na ko-
rzystanie z pracowniczych tabletów i smartfonów, je�eli znajduj� si� one na spe-
cjalnej li�cie urz�dze� dopuszczonych przez przedsi�biorstwo. Najbardziej libe-
ralne w kwestii dopuszczenia urz�dze� personalnych do dzia�a� w �rodowisku 
firmowym s� ma�e firmy (do 250 pracowników). Ponad 50% przyznaje, �e nie 
posiada restrykcji, co do modelu i typu u�ywanego sprz�tu przez pracowni-
ków20. 

Badanie wykonane przez Aberdeen Group pozwoli�o tak�e na identyfikacje 
trzech kluczowych wska�ników efektywno�ci (Key Performance Indicators, KPI) 
u�ywanych do oceny dojrza�o�ci zarz�dzania mobilno�ci� w badanych organiza-
cjach. G�ównym wnioskiem p�yn�cym z analiz by� fakt, �e 20% firm zaliczaj�cych 

                                                           
19 Enterprise Mobility Management USA: Manageability, Security and Workforce Productivity, Aberdeen 

Group Sector Insight, June 2012, s. 1. 
20 Ibidem, s. 2. 
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si� do najbardziej innowacyjnych pod wzgl�dem wdro�e� EMM (okre�lonych 
jako Best-In-Class) zapewnia dost�p mobilny do sieci firmowej praktycznie 
wszystkim pracownikom. Liderzy rynku znacz�c� przewag� osi�gaj� tak�e 
w dwóch pozosta�ych wska�nikach efektywno�ci. Je�eli chodzi o procent zgubio-
nych lub skradzionych urz�dze�, które nie zosta�y odzyskane lub odpowiednio 
zabezpieczone i wycofane z u�ycia to firmy tytu�owane jako Best-in-Class okre�la-
j� t� ilo�� na 5%. Trzecim z podkre�lanych KPI jest zmiana w poziomie popra-
wienia szybko�ci podejmowanych przez pracowników decyzji. Najlepiej rokuj�cy 
respondenci przyznali, �e wprowadzenie rozwi�za� Enterprise Mobility Manage-
ment przyspieszy�o ten proces o 14% w stosunku do poprzednich 12 miesi�cy. 
Ankietowani reprezentuj�cy firmy pozostaj�ce w tyle odnotowa�o 4% spadek 
w zwi�zku z szybko�ci� podejmowanych przez pracowników decyzji21. 

5. Enterprise Mobility Management w obszarze EMEA 

W aspekcie Enterprise Mobility Management interesuj�cym rynkiem wydaje si� 
by� obszar EMEA (Europe, Middle East and Africa). Z powodu rozleg�o�ci geogra-
ficznej rynek ten nale�y do najbardziej zdywersyfikowanych na �wiecie. Na ró�-
norodno�� warunków gospodarczych oprócz zasi�gu geograficznego wp�ywaj� 
tak�e ró�nice prawne wynikaj�ce z odmiennej jurysdykcji pa�stw i regionów, 
ró�ne j�zyki funkcjonuj�ce w sferze biznesowej oraz unikalne dla poszczególnych 
krajów zasady wspó�pracy handlowej. Wymienione rozbie�no�ci wywar�y 
wp�yw na stopie� szybko�ci przyswajania nowych technologii i dynamiki rozwo-
ju przedsi�biorstw i ich �rodowiska pracy. Pomimo cz��ciowych dysproporcji 
obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w ostatniej dekadzie wywar� istotny 
wp�yw na kszta�t globalnej gospodarki22. 

Dane zgromadzone w 2014 r. przez GSM Association wskazuj�, �e rynek 
mobilny w Europie jest bliski nasyceniu. Wed�ug przeprowadzonych bada� 
w 2013 r. liczba unikalnych subskrybentów us�ug mobilnych wynios�a 428 milio-
nów Europejczyków, co równa si� 78% penetracji rynku. Wspó�czynnik ten na 
Bliskim Wschodzie i w Afryce Pó�nocnej wyniós� 50%. W kontek�cie ró�nic 
w stopniu adaptacji rozwi�za� mobilnych warte uwagi s� wydatki na badania 
i rozwój technologii mobilnych pomi�dzy poszczególnymi regionami. Inwestycje 
krajów europejskich zwi�zane z innowacjami w tym zakresie stanowi� o 0,8% 
mniejsz� cz��� PKB ni� w USA oraz 1,5% mniej ni� PKB Japonii23. 

                                                           
21 Ibidem, s. 3. 
22 ISS Governance: Regional Overview 2014 – EMEA. http://www.issgovernance.com/file/2014_Policies/ 

ISSEMEARegionalOverview.pdf [dost�p: 21.11.2014]. 
23  GSMA: The Mobile Economy. Europe 2014, GSM Association, 2014, s. 35. 
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Podobnie jak w przypadku raportu o stanie EMM w USA przeprowadzono 
w maju 2012 r. ankiet� w�ród 91 firm, które swoje siedziby maj� na terenie Euro-
py, Bliskiego Wschodu lub Afryki. Dane porównawcze pokazuj� pewn� ró�nic� 
mi�dzy motywacj� firm do przyj�cia rozwi�za� z zakresu zarz�dzania mobilno-
�ci� przedsi�biorstwa oraz poziomem dojrza�o�ci rynkowej poszczególnych or-
ganizacji. Jednym z g�ównych czynników, który odró�nia region ameryka�ski od 
regionu EMEA s� powody, które sk�oni�y respondentów do wdro�enia rozwi�-
za� EMM. Najcz��ciej wskazywanym bod�cem jest potrzeba wi�kszej skuteczno-
�ci operacyjnej (45% ankietowanych). O trzy punkty procentowe mniej respon-
dentów wskaza�o ch�� zaspokojenia popytu kadry kierowniczej i pracowników 
ni�szego szczebla na wzrost produktywno�ci ca�ej organizacji z wykorzystaniem 
technologii mobilnych. Z kolei co czwarty badany wskaza� jako g�ówny czynnik 
rosn�ce mo�liwo�ci oraz kompleksowo�� nowych urz�dze� przeno�nych24. 

Wyniki zwi�zane z kluczowymi wska�nikami efektywno�ci zdefiniowane dla 
przedsi�biorstw znajduj�cych si� w obszarze EMEA okaza�y si� porównywalne 
z wynikami tego samego badania przeprowadzonego w�ród przedstawicieli 
rynku ameryka�skiego. Firmy zaliczane do grona Best-in-Class zapewnia�y do-
st�p 92% zatrudnionych do sieci firmowej z poziomu urz�dze� mobilnych. Istot-
n� ró�nic� odnotowano we wp�ywie Enterprise Mobility Management na szybko�� 
podejmowanych decyzji przez pracowników. 25% spo�ród liderów rynku 
stwierdzi�o, �e zastosowanie rozwi�za� EMM wp�yn��o pozytywnie na decyzyj-
no�� zatrudnionych25.  

Najistotniejsz� kwesti�, która wydaje si� odró�nia� rynek ameryka�ski od 
rynku EMEA jest podej�cie do trendu BYOD. W�ród firm zaliczanych do grona 
innowatorów (Best-in-Class) panuje zdecydowanie bardziej restrykcyjne podej�cie 
odno�nie dopuszczenia prywatnych urz�dze� mobilnych pracowników do u�yt-
ku zwi�zanego z zadaniami biznesowymi. Blisko po�owa przedsi�biorstw Best-in-
Class nie dopuszcza w ogóle urz�dze� prywatnych do u�ytku w �rodowisku 
pracy. Z kolei prawie 75% firm, które najwolniej wdra�aj� rozwi�zania pozwala-
j�ce na zarz�dzanie mobilno�ci� w przedsi�biorstwie, zezwalaj� wszystkim lub 
oficjalnie zatwierdzonych urz�dzeniom na dost�p do sieci korporacyjnej26.  

 
 
 
 
 

                                                           
24 Enterprise Mobility Management 2012: the View from Europe, The Middle East and Africa., Aberdeen 

Group Sector Insight, June 2012, s. 1. 
25 Ibidem, s. 2. 
26 Ibidem, s. 3. 
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6. Stan obecny i prognozy dotycz�ce Enterpise Mobility Management 

W �wietle dost�pnych bada� zauwa�alna jest ró�nica w stopniu adaptacji 
rozwi�za� do zarz�dzania mobilno�ci� w przedsi�biorstwach ameryka�skich 
oraz z obszaru EMEA. Podejmowane decyzje o wdro�enie tego typu systemów s� 
tak�e motywowane ró�nymi czynnikami. W�ród firm ameryka�skich widoczna 
jest intencja zwi�kszenia produktywno�ci pracowników i umo�liwienie im wi�k-
szej elastyczno�ci w pracy. Konsekwencj� tego jest dopuszczanie w sposób mniej 
restrykcyjny prywatnych urz�dze� do sieci korporacyjnej. Z kolei przedsi�bior-
stwa europejskie, bliskowschodnie oraz afryka�skie kieruj� si� przede wszystkim 
czynnikami ekonomicznymi obrazowanymi przez wska�nik skuteczno�ci opera-
cyjnej. Przek�ada si� to bezpo�rednio na bardziej rygorystyczne przepisy doty-
cz�ce u�ywania prywatnych urz�dze� mobilnych w trakcie pracy. 

W zwi�zku z dynamicznym rozwojem technologii i zapotrzebowaniem na 
coraz nowsze urz�dzenia mobilne przewiduje si� sta�y wzrost nie tylko warto�ci 
rynku urz�dze� mobilnych, ale tak�e wydatków przeznaczanych przez przed-
si�biorstwa na zarz�dzanie mobilno�ci� i odpowiednie zabezpieczenie danych. 
Zgodnie z najnowszymi badaniami Gartnera �wiatowe wydatki na bezpiecze�-
stwo informatyczne wzrosn� o blisko 8% w 2015 roku osi�gaj�c blisko 77 mld 
USD27. Eksperci sklasyfikowali równie� priorytetowe cele inwestycji w kolejnych 
12 miesi�cach. Najwi�ksza cz��� bud�etu ma zosta� wydana na programy eduka-
cyjne zwi�zane z bezpiecze�stwem dla pracowników (ten priorytet wskaza�o 
27% badanych). Kolejnymi zadaniami wymagaj�cym zaanga�owania kapita�u 
b�dzie rozwini�cie poziomu szyfrowania smartfonów (22%), wykrywanie z�o�li-
wego oprogramowania atakuj�cego urz�dzenia mobilne (22%) oraz wdro�enie 
narz�dzi zapobiegaj�cych utracie danych (21%). Gartner sugeruje ponadto, �e 
zmiany b�d� oznacza�y g�ównie odej�cie od zcentralizowanego podej�cia do za-
rz�dzania pojedynczymi urz�dzeniami mobilnymi (takiego jak Mobile Device 
Management) do postawy bardziej holistycznej uwzgl�dniaj�cej potrzeby informa-
tyczne, mobilne oraz u�ytkowników. 

Rynek Enterprise Mobility Management jest stosunkowo m�ody, co wp�ywa na 
trudno�ci ze wskazaniem wyra�nych �cie�ek rozwoju. Wiele przedsi�biorstw 
posiada unikalne potrzeby, st�d przebieg wszystkich zmian jest gwa�towny 
i nieregularny. Oczy specjalistów coraz uwa�niej skierowane s� jednak na rynek 
urz�dze� mobilnych, który ju� wkrótce przestanie ogranicza� si� do smartfonów 
oraz tabletów. Coraz silniejszy wp�yw na jako�� naszego �ycia i pracy b�d� mia�y 
tzw. wearables (urz�dzenia mobilne noszone na ciele), takie jak zegarki czy okula-
ry. Czo�owym wyzwaniem oprócz zapewnienia bezpiecze�stwa i zarz�dzania 
tego sprz�tu b�dzie te� stworzenie kompleksowych rozwi�za� pozwalaj�cych na 

                                                           
27 The Global State of …, s. 24. 
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wykorzystanie ich w kierunku zwi�kszania produktywno�ci i wydajno�ci opera-
cyjnej, a tak�e bezpiecznej integracji z infrastruktur� informatyczn� przedsi�bior-
stwa.  
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Streszczenie 

Mobilno�� to kolejny etap rewolucji naukowo-technicznej. Wdro�enie i zastosowanie 
urz�dze� mobilnych w przedsi�biorstwach wp�yn��o bardzo istotnie na istniej�ce dot�d 
�rodowisko pracy. Korzy�ci zwi�zane z optymalizacj� procesów i zwi�kszeniem efek-
tywno�ci operacyjnej z jednej strony s� argumentem, który przekonuje firmy do imple-
mentacji nowych technologii. Z drugiej strony niebezpiecze�stwo strat finansowych 
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i niefinansowych w wyniku wycieku wra�liwych danych poprzez luki w systemie in-
formatycznym powoduje w�ród przedsi�biorstw sta�e poszukiwania optymalnego roz-
wi�zania pozwalaj�cego na zachowanie balansu pomi�dzy poziomem bezpiecze�stwa, 
a zwi�kszeniem produktywno�ci pracowników. Ostatnie lata przynios�y rozwój Enter-
prise Mobility Management (zarz�dzania mobilno�ci� w przedsi�biorstwie), które wydaje 
si� by� recept� na zaistnia�e potrzeby. Badania wykazuj�, �e poziom dojrza�o�ci przed-
si�biorstw ameryka�skich i z obszaru EMEA ró�ni si� w kilku elementach, Nale�� do 
nich g�ównie motywy, które sk�aniaj� do inwestycji w innowacyjne rozwi�zania oraz 
podej�cie do polityki prywatno�ci zwi�zanej z u�ywaniem przez pracowników prywat-
nych smartfonów i tabletów w czasie pracy. 

S�owa kluczowe: Enterprise Mobility Management, urz�dzenia mobilne, bezpiecze�-
stwo mobilne 

ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT. THE COMPARISON  
OF MARKET MATURITY BETWEEN US AND EMEA COMPANIES 
Summary 

Mobility is the next stage of scientific and technological revolution. Implementation and 
use of mobile devices in an enterprise has had a very significant impact on the existing 
work environment. On one hand, the benefit of the optimization of processes and 
strengthening of the operational efficiency on the one hand is the argument that per-
suades the company to implement new technologies. On the other hand, the risk of fi-
nancial and non- financial losses as a result of leakages of sensitive data through the 
vulnerabilities in the information system of enterprise causes constant search for the 
optimal solution to keep the balance between the level of security and growth of em-
ployee productivity. The recent years have brought us the development of Enterprise 
Mobility Management, which seems to be a recipe for arising needs. 


