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Wstęp

CZYM JEST SERWER? 
Jest to maszyna lub ich zbiór, wraz z programem lub systemem oprogramowania świadczące usługi na 
rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć której 
celem jest przechowywanie i udostępnianie zasobów (danych, łącz, urządzeń). 

Dane, to jeden z najważniejszych zasobów firmy. W ogromnej 
większości przypadków, dane znajdują się lub przechodzą przez 
serwer. Dlatego właśnie serwery są tak kluczowym elementem 
infrastruktury firmowej. 

Nie chodzi tutaj jednak o samą „skrzynkę”, (która nie jest tania, bo 
sama w sobie kosztuje często parę, paręnaście tysięcy wraz z 
oprogramowaniem), ale to, co się na niej znajduje. Informacje 
przechowywane na serwerach są wielokrotnie droższe, niż zasoby 
sprzętowe, na których te dane są przetrzymywane. Dlatego też tak 
istotna jest i powinna być ich ochrona.  
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Zewnętrzne wsparcie IT

IT jest taką dziedziną biznesu, w której są bardzo wąskie 
specjalizacje. Na przykład, firma programistyczna nie 
zajmuje się niczym innym, tylko programowaniem. W 
przypadku zewnętrznych usługodawców zajmujących się 
administracją serwerami, mówimy o integratorze –  firmie 
integrującej różne rozwiązania IT: dostarczającej serwery, 
oprogramowanie serwerowe i implementującej na nich 
rozwiązania firm trzecich – Microsoftu, Comarchu itp. 
Różnego rodzaju rozwiązania są przez taką firmę stawiane 
od podstaw, a potem zarządzane u klienta.  

Wachlarz możliwości kształtuje się od dostawców 
zewnętrznych, przez dedykowane rozwiązania chmurowe, 
po zaawansowany sprzęt ustawiany w budynku firmy. Przy 
każdym z tych wyborów należy posiadać odpowiednią, 
wystarczającą i kompletną wiedzę. Firma zajmując się 
integrowaniem rozwiązań IT, będzie najlepszym z możliwym 
doradców w tej dziedzinie. 

Oprócz tego zewnętrzny doradca-specjalista umożliwi nam 
zainstalowanie kilku wirtualnych serwerów na jednym 
urządzeniu, zamiast kupna kilku „skrzynek” serwerowych 
lub kilku przestrzeni serwerowych u zewnętrznego dostawcy. 
Jest to zawsze rozwiązanie lepsze. Między innymi takie są 
zalety optymalizacyjne współpracy z doświadczoną firmą 
specjalizująca się w dziedzinie IT.  

Integracja w przypadku infrastruktury serwerowej zaczyna 
się już od wybrania odpowiedniego dostawcy przestrzeni 
serwerowej na potrzeby przedsiębiorstwa.  

Administracja serwerami specjalizacja 
wielowątkowa

Doradztwo
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Zewnętrzne wsparcie IT

Zewnętrzne wsparcie IT znacznie ułatwia i skraca 
dokonywanie wyborów sprzętowo-wdrożeniowych. Po 
analizie potrzeb z klientem, przedstawiane są z reguły trzy 
opcje – rekomendacja minimalna, optymalna i maksymalna. 
Głównym kryterium w tym przypadku jest budżet, który 
musi pokryć koszty sprzętu spełniającego wymagania 
oprogramowania, które znajdzie się docelowo na serwerach, 
liczby użytkowników, która będzie z niego korzystać oraz 
częstotliwości, z jaką będzie używany.   

Współpraca z zewnętrzną firmą IT, szczególnie jeśli do 
czynienia mamy z doświadczonym podmiotem, mającym 
specjalistów na wielu płaszczyznach, pozwala liczyć na 
doradztwo biznesowe w zakresie optymalizacji budżetu. 
Doradztwo takie dotyczy nie tylko odpowiedniego 
wydatkowania funduszy, ale również harmonogramu 
wydatków i rozkładania zakupów w czasie. 

Wybór serwera

Opłacalność inwestycji – doradztwo 
biznesowe
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Zewnętrzne wsparcie IT

Tylko odpowiednie doświadczenie pozwala rozplanować 
wydatki tak, żeby zmaksymalizować bezpieczeństwo i 
wydajność infrastruktury, minimalizując jednocześnie 
koszty i ryzyko wszelkich niedociągnięć sprzętowych.  

Najczęstszym jest fakt, że taki serwer może po prostu 
„wysiąść” – czy to z powodu awarii zasilania, uszkodzenia 
płyty głównej, przeciążenia czy jeszcze innych przyczyn. Nie 
są to wypadki szczególne, kiedy mamy do czynienia z 
urządzeniami, które działają w trybie ciągłym. Taka 
nieustanna eksploatacja wymaga stałego monitoringu, stałej 
kontroli i gotowości do szybkiej reakcji na wypadek awarii. 
Odpowiednie procedury bezpieczeństwa mogą wyeliminować 
takie zagrożenie niemal do zera. 

Profesjonalna firma zajmująca się zarządzaniem serwerami, 
zawsze w pierwszej kolejności instaluje na nich 
oprogramowanie do monitoringu serwera. Oprogramowanie 
przesyła w trybie ciągłym informacje o stanie technicznymi 
i fizycznym serwera. Są to informacje o stanie dysków 
twardych (najbardziej narażonych na ewentualną awarię), 
temperaturze wewnątrz urządzenia, logi na samym 
urządzeniu, ewentualne zdarzenia typu restart systemu 
(które przy normalnym użytkowaniu mogą po prostu 
umknąć).  

Posiadanie wszystkich zasobów firmy w jednym miejscu 
niesie za sobą określone zagrożenia.  

Przedsiębiorstwa, a przede wszystkich zarządy, muszą być 
świadome, że w przypadku serwerów ich żywotność musi być 
oceniana inaczej, niż w przypadku zwykłych komputerów 
stacjonarnych. To są urządzenia, które działają bez przerwy, 
24/7. Serwer powyżej pięciu lat to już serwer stary, 
obarczony dużym ryzykiem awarii, po gwarancji (nawet 
uznana firma Dell daje na serwer maksymalnie pięcioletnią 
gwarancje) Trzeba sobie zdawać sprawę, że po pięciu latach 
jest on już bardzo narażony na awarię.  

Leciwy sprzęt

Oprogramowanie monitorujące

Nagła awaria, czyli pogotowie ratunkowe IT
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Rodzaje infrastruktury serwerowej

Każda firma na rynku, która ma jakąś infrastrukturę informatyczną, ma serwer. 
Jest to z reguły centralnie zarządzana jednostka komputerowa, serwer, NAS i inne, 
często zdalne, rozwiązania. Każda firma posiada jakieś zasoby scentralizowane, 
czyli centralnie przechowuje różnego rodzaju dane. Najczęściej są to pliki. 

Im bardziej skomplikowana infrastruktura informatyczna, im więcej pojawia się 
elementów tej infrastruktury, tym częstsza jest potrzeba, żeby instalować kolejne 
oprogramowanie na serwerze. Wraz z kolejnym oprogramowaniem dochodzą 
kolejne jednostki komputerowe. Pełnią one bardzo różne funkcje. Od serwera 
plików, przez serwer z oprogramowaniem księgowym, CRM, ERP, aż po serwery 
bazodanowe i pocztowe. 

Przeciętna liczba serwerów w polskiej firmie , to 3 maszyny co do zasady, 
spełniające głównie któryś z powyższych celów.  
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Rodzaje infrastruktury serwerowej

Już przy prostym serwerze plików, gdzie po prostu trzeba 
nadawać uprawnienia użytkownikom, trzeba mieć 
odpowiednią wiedzę, ale też czas, żeby się tym odpowiednio 
zająć. 

W najprostszej formie firmy mają u siebie tak zwanego NAS- 
a. Network Attached Storage to urządzenie, w którym 
przeważnie są dwa lub cztery dyski twarde – małe 
pudełeczko. To jest urządzenie, na którym bardzo łatwo 
można zarządzać plikami będącymi w użyciu organizacji i 
umożliwiać do nich dostęp wszystkim ze zdalnych 
jednostek. To urządzenie może jednak spełniać też inne 
funkcje, np. VPN-a, serwera dostępu zdalnego, a nawet 
pełnić inne, bardziej skomplikowane funkcje. Często właśnie 
to rozwiązanie, jako dedykowane do small-office czy home- 
office, jest wybierane jako pierwsze. Często też ono jest 
pierwszym, problematycznym sprzętem IT, z którym firmy 
same nie są w stanie się uporać.  

Każdym z tych elementów trzeba odpowiednio i mądrze 
zarządzać.  

Bardzo często w większych strukturach firmowych (od 15 
osób wzwyż), pojawia się potrzeba środowiska domenowego, 
czyli active directory. Pojawiają się usługi katalogowe, które 
pozwalają centralnie zarządzać bazą użytkowników. 

Active directory ma jedną, zasadniczą dla funkcjonowania 
organizacji funkcję – pozwala na wprowadzenie polityk 
bezpieczeństwa. Zdefiniować można na nim takie kwestie 
jak cykliczna zmiana haseł użytkowników, odpowiednia 
złożoność tych haseł, a to są podstawy polityk 
bezpieczeństwa. Active directory umożliwia również 
zarządzanie zasobami katalogowymi, centralne 
przyznawanie uprawnień dla użytkowników czy grup 
użytkowników. 

Active directory

Zarządzanie serwerami
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Rodzaje infrastruktury serwerowej

Zarządzanie serwerem plików jest już bardziej 
skomplikowane. Polega głównie na zarządzaniu 
uprawnieniami – uprawnieniami dla grup, odpowiednim 
zabezpieczeniu danych z możliwością dostępu z zewnątrz 
(również za pomocą dostępu przez VPN), czy odpowiednim 
szyfrowaniu tych kanałów dostępu. 

To są już zadania administracyjne i zadania administratora, 
który optymalnie powinien być specjalistą IT (może być to 
firma zewnętrzna, pełniąca taką rolę). Przykładem takich 
kluczowych ingerencji administracyjnych jest między innymi 
już wspomniana zmiana uprawnień do zasobów na wniosek 
firmy, która tymi zasobami zarządza (zwykłe udostępnianie 
katalogu dla kolejnej grupy użytkowników, czy odbieranie 
uprawnień poszczególnym osobom, które do danych 
zasobów nie powinny mieć już dostępu). Na prostym 
serwerze plików dodatkowo dochodzą kwestie 
zabezpieczenia tego serwera w odpowiedni sposób przed 
dostępem niepowołanym. 

Mimo, że zarządzanie zasobami na urządzeniu NAS jest 
dosyć proste, wciąż jest bardzo czasochłonne. Właśnie 
dlatego zewnętrzne wsparcie IT jest tak cenne – wyręcza nas 
nie tylko w zakresie zawiłych kwestii technicznych, ale 
również uwalnia cenne zasoby czasowe pracowników, 
którzy nie muszą się rozpraszać i wykonywać czynności 
spoza swoich kompetencji. 

Zewnętrzne wsparcie jest gwarancją większego 
profesjonalizmu i adekwatnej wiedzy oraz szybkiej 
realizacji niezbędnych działań. Często firmy, same zajmując 
się kwestiami technicznymi, traktują je po macoszemu, a to 
odbija się niejednokrotnie na bezpieczeństwo firmy. To 
prosta droga do umożliwienia zrobienia firmie „krzywdy”. Źle 
zabezpieczone zasoby, podłączone do Internetu, to 
wystawienie się na włamanie, które przy pozostawionej 
furtce, jaką jest niewłaściwe zabezpieczenie, jest tak 
naprawdę wystawieniem się na szkodę. 

Brak czasu? Uprawnienia, dostęp, szyfrowanie – serwer 
plików
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Rodzaje infrastruktury serwerowej

Administrator serwera odpowiada w takim przypadku za 
utrzymanie serwera w stanie bezproblemowej 
funkcjonalności, umożliwienie klientowi nieprzerwanego 
dostępu do jego zasobów, oraz umożliwia wsparcie 
dostawcy oprogramowania, którego klient potrzebuje już na 
poziomie funkcjonalności samej aplikacji. 

Nadal jednak za kluczowe kwestie (takie jak np. kopia 
zapasowa) odpowiada helpdesk. Jest on integratorem i 
łącznikiem między firmą zewnętrzną, tworzącą system 
księgowy, a użytkownikiem. Stały partner IT z jednej strony 
doskonale rozumie potrzeby klienta, a z drugiej potrafi je 
odpowiednio zakomunikować dostawcy oprogramowania, 
nadając mu dostęp wyłącznie do danych, wymagających 
wglądu, chroniąc jednocześnie inne, newralgiczne dla firmy 
pliki i informacje.  

Profesjonalna administracja takim z pozoru prostym 
narzędziem, zamyka się na odpowiednim tworzeniu kopii 
zapasowych, łatwych do odzyskania i dostępnych w razie 
wszelkiego rodzaju awarii lub utraty danych. Kopii 
odpowiednich jakości, robionych z odpowiednim interwałem 
czasowym.  

Serwer księgowy będzie przykładem trochę innego działania 
administracyjnego. Tego typu urządzenie zazwyczaj ma na 
„pokładzie” zaawansowane, skomplikowane rozwiązanie 
systemowe firmy trzeciej, zaimplementowane na urządzeniu 
ze standardowym środowiskiem sieciowym. 

Zarządzanie takim serwerem wymaga współpracy trzech 
partnerów – klienta zlecającego, administratora serwera 
(wsparcia IT) oraz firmy dostarczającej oprogramowanie.  

Integracja z rozwiązaniami firm trzecich – 
serwer księgowy



Serwer plików

Serwer pocztowy

Serwery 
bazodanowe

Integracja z 
rozwiązaniami firm 

trzecich 

Active directory

Infrastruktura informatyczna, może obejmować wiele elementów. Pełnią one bardzo różne funkcje. Od 
serwera plików, przez serwer z oprogramowaniem księgowym, CRM, ERP, aż po serwery bazodanowe i 

pocztowe.  

itomega.pl

Rodzaje infrastruktury serwerowej
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Rodzaje infrastruktury serwerowej

 Jeśli się kończy – kupujemy zasób zewnętrzny w postaci 
dysków USB, gdzie archiwizujemy dane z tego serwera (a 
archiwum umieszczamy w sejfie), lub idziemy w stronę 
rozbudowy – wymiany dysków na większe lub dołożenia 
nowych, jeśli jest taka możliwość.  

Natomiast w przypadku wspomnianego serwera poczty, jest 
to bardzo ważne i kluczowe, żeby tymi zasobami rozsądnie 
zarządzać. W przypadku kiedy zostaną one nasycone, jeśli 
chodzi o zajęcie procesora i zajęcie pamięci RAM, serwer po 
prostu dostaje „zadyszki”. Dławi się, zaburzone jest 
kolejkowanie poczty, maile przychodzą i wychodzą z 
opóźnieniem. Niektóre informacje w konsekwencji mogą 
zaginąć lub zostać wykasowane. 

Tutaj oprócz kwestii dyski dochodzi rozbudowa pamięci RAM, 
do momentu, do którego system na to pozwala.  

Jeśli chodzi o serwer poczty, sprawa jest ponownie – troszkę 
bardzie skomplikowana. W tego typu urządzeniach dochodzi 
kwestia dynamicznego przepływów informacji, czyli poczta 
wychodząca, przychodząca, która musi być odpowiednio 
kolejkowana. Żeby ten ruch odbywał się płynnie, te kwestie 
muszą być stale monitorowane – to po pierwsze. 

Po drugie, pojawia się tutaj kwestia zasobów serwera. 
Krytyczna i kluczowa dlatego, że zarządzanie zasobami 
serwera jest zarządzaniem między innymi miejscem na 
dyskach i przydzielaniem odpowiedniej ilości pamięci 
operacyjnej RAM. 

W przypadku serwera plików jest prościej, bo mamy tu do 
czynienia praktycznie wyłącznie z zarządzaniem miejscem 
na dysku. 

Stały monitoring, kontrola zasobów – 
serwer pocztowy

Zasoby w środowisku dynamicznych danych
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Rodzaje infrastruktury serwerowej

Jeżeli chodzi o zarządzanie serwerami bazodanowymi, 
kluczowe i krytyczne są kwestie kopii zapasowych. Kwestia 
kopii zapasowych jest tak obszernym tematem, że 
poświęciliśmy mu oddzielny poradnik, który możecie 
znaleźć w naszej strefie wiedzy.  

Tutaj znowu przydaje się fachowa wiedza, bo każdy serwer 
ma swoje ograniczenia – już na etapie produkcji i zakupu 
wiadomo, ile i jakich procesorów, kości RAM czy dysków, 
można w nim docelowo umieścić. Dlatego umiejętność 
oszacowania przyszłego potencjału i uświadomienie o nim 
klienta jest tak ważna.  

Kopie zapasowe – serwery bazodanowe

WARTO PAMIĘTAĆ 
Najlepsze procedury bezpieczeństwa wymagają, aby wszelkimi zasobami klienta i jego kopiami 
zapasowymi zarządzać na jego własnej infrastrukturze! 

Warto jednak wspomnieć, że najlepsze procedury 
bezpieczeństwa wymagają, aby wszelkimi zasobami klienta 
zarządzać u niego samego, a dane nie powinny być 
przechowywane nigdzie indziej, poza jego infrastrukturą. 
Również tam powinna być wykonywana kopia zapasowa. 

Jeśli się kończy – kupujemy zasób zewnętrzny w postaci 
dysków USB, gdzie archiwizujemy dane z tego serwera (a 
archiwum umieszczamy w sejfie), lub idziemy w stronę 
rozbudowy – wymiany dysków na większe lub dołożenia 
nowych, jeśli jest taka możliwość.  

https://www.itomega.pl/strefa-wiedzy/poradniki/
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Audyt

Współpraca z zewnętrznym partnerem IT, zajmującym się obsługą środowiska IT w firmie, 
zaczyna się od dogłębnego i gruntownego poznania stanu aktualnego infrastruktury w 
organizacji, oraz zestawienia tego z realnymi potrzebami przedsiębiorstwa. 

Audyt otwarcia zaczyna się od inwentaryzacji – czyli sprawdzenia i skatalogowania tego, 
co klient dokładnie ma. Często jest to wiedza, której nie ma nawet zarząd, kiedy w 
praktyce, zamiast oczekiwanych 3-4 serwerów, okazuje się, że aktywnych jest 9 maszyn. A 
często taką niewiedzą wykazuje się dyrektor operacyjny, czyli osoba, która de facto 
powinna zarządzać w firmie ryzykiem. 

Równie ważna jest ilość stacji roboczych, w tym urządzeń łączących się z centralną siecią 
serwerową oraz rolę, jakie w firmie pełnią poszczególne jednostki centralne. Co na nich 
jest, jakie oprogramowanie zostało zainstalowane, jak maszyny zostały skonfigurowane, 
jakie są krytyczne elementy tej infrastruktury itd. itd. 

Wszystko to są elementy niezbędne, żeby odpowiednio przygotować się do wdrożenia 
zmian optymalizacyjnych, przez jakie powinna przejść na polu IT prędzej czy później każda 
firma. Bo z reguły ten cały nieporządek to stałe straty, ponoszone przez organizację – 
utrzymywanie niepotrzebnych maszyn, opłaty za licencje, aktualizacje prąd – to 
niepotrzebnie ponoszone koszty. 
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Audyt

Dlatego potrzebna jest tak bardzo i tak często konsolidacja czy reorganizacja 
infrastruktury IT w firmie. Często zdarza się, że panuje w firmie klimat 
dowolności. Dział IT ma duże budżety i tak naprawdę może sobie na wiele 
pozwolić, ale w pewnym momencie robi się z tego niezły „bajzel”. Zdarza się, że 
jest w firmie 10 serwerów, a mogłyby być spokojnie 2 albo 3. Zarazem jest to tak 
niezabezpieczone, że nie ma porządny kopii zapasowej. Gdyby padł jeden z tych 
serwerów, nie można byłoby skorzystać z żadnego innego, żeby go odtworzyć bo 
inne pełnią też ważną rolę. 

Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie kwestii eksperckich najlepszym 
specjalistom w danej dziedzinie. Rekrutowanie takich jest z jednej strony 
karkołomne, z drugiej – często po prostu niepotrzebne. Wsparcie firmy 
zewnętrznej okazuje się z reguły strzałem w dziesiątkę, nie tylko ze względu na 
wysoki profesjonalizm i ogromne doświadczenie, ale też przystępność finansową 
takiego rozwiązania oraz stałą dostępność specjalistów z każdej dziedziny tej 
skomplikowanej działki kompetencji, jaką jest IT.  

Bezpłatne konsultacje

https://www.itomega.pl/bezplatne-konsultacje-it/
https://www.itomega.pl/bezplatne-konsultacje-it/
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Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Od ponad 10 lat świadczymy kompleksową obsługę informatyczną dla 
sektora małych, średnich i dużych firm na terenie Warszawy. 
Od 2017 roku jesteśmy zaangażowani we wdrażanie wymogów RODO w 
firmach.
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