
DiS, Monitor IT, numer 23 (316), 16 listopada 2009 5

Monitor it Publikacja DiS, ISSN 1429-2785
Numer 23 (316), 16 listopada 2009, Rok XIII

Rynek oprogramowania
dla M�P

Spis tre�ci

Definicje M�P a informatyka .................................................................   6
Przemiany rynku aplikacji dla M�P .......................................................   8
Warto�æ rynku .........................................................................................  8
Instalacje a wdro¿enia w M�P ...............................................................   9
Licencje a u¿ytkownicy koñcowi ...........................................................   9
Liderzy segmentu ma³ych przedsiêbiorstw ............................................. 10
Liderzy segmentu �rednich .....................................................................  10
Kierunki rozwoju aplikacji dla M�P ......................................................  11
Podsumowanie ........................................................................................ 12

Spis ilustracji i tabel

Warto�æ rynku oprogramowania dla M�P w Polsce 2001-2012 ............   6
Producenci dla M�P wg udzia³u w sprzeda¿y licencji w 2008 r. ...........   7
Producenci dla �rednich przedsiêbiorstw wg udzia³u w sprzeda¿y ........   7
Producenci dla ma³ych przedsiêbiorstw wg udzia³u w sprzeda¿y ..........   7
Cechy charakterystyczne oprogramowania dla M�P w 2008 r. .............   8
Dostawcy dla ma³ych wed³ug udzia³u w rynku nowych instalacji ..........  9
Dostawcy dla �rednich wed³ug udzia³u w rynku nowych instalacji ........  9
Dostawcy dla ma³ych wed³ug liczby instalacji narastaj¹co ....................  10
Dostawcy dla �rednich wed³ug liczby instalacji narastaj¹co ..................  10
Liczba sprzedanych licencji dla ma³ych przedsiêbiorstw w 2008 r. ....... 11
Liczba sprzedanych licencji dla �rednich przedsiêbiorstw w 2008 r. ..... 11
Liczba sprzedanych licencji dla ma³ych przedsiêbiorstw narastaj¹co .... 12
Liczba sprzedanych licencji dla �rednich przedsiêbiorstw narastaj¹co .. 12
Dane liczbowe rynku oprogramowania dla M�P 2000-2012 ................. 13
198 producentów oprogramowania dla M�P wg przychodów w 2008 r.  14
100 najwiêkszych producentów oprogramowania dla �rednich, 2008 ...  18
50 najwiêkszych producentów oprogramowania dla ma³ych, 2008 .......  20

Analiza numeru

© Copyright by DiS, listopad 2009. Raport podlega ochronie prawem autorskim. Oznacza to, ¿e w³a�ciciel niniejszego egzemplarza mo¿e swobodnie wykorzystywaæ jego tre�æ
do u¿ytku wewnêtrznego. W szczególno�ci powo³ywaæ siê na niniejszy raport z podaniem �ród³a w prowadzeniu swej dzia³alno�ci: seminariów, a tak¿e we wszelkich publikacjach
sygnowanych znakami identyfikacyjnymi nabywcy. Redystrybucja zabroniona: w³a�ciciel egzemplarza raportu bez dodatkowego pisemnego zezwolenia nie ma prawa kopiowaæ
go, ani przekazywaæ innym podmiotom ¿adnej czê�ci raportu, ani odsprzedawaæ informacji w nim zawartych.




