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OPINIA IDC 

Usługi zależne od lokalizacji (ang. local-based solutions, LBS) wyglądają obiecująco jako nowe 

rozwiązanie mobilne skoncentrowane na kliencie, szczególnie w takich segmentach rynku, jak 

sprzedaż detaliczna, hotelarstwo i organizacja imprez masowych. Tego rodzaju usługi, dzięki analizie 

pozyskanych danych, pozwalają firmom lepiej rozumieć bazę odbiorców, a ponadto umożliwiają 

ukierunkowany przekaz oparty na kontekście, w tym obniżki i pomoc zdalną. W niniejszym 

dokumencie firma IDC przedstawia obraz wzrastającego rynku usług LBS, poświęcając szczególną 

uwagę wynikom własnych badań przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2014 roku. Badania te objęły 

zarówno kierownictwo IT, jak i kierowników LOB, z różnych segmentów rynku oraz w różnych 

relacjach wertykalnych. Firma IDC przeanalizowała dane oraz zbadała opinie na temat przyjęcia usług 

LBS w kontekście szerszych trendów technologicznych. 

OGÓLNY ZARYS SYTUACJI 

Chociaż eksplozja usług dotyczących urządzeń przenośnych spotkała się z szeregiem dobrze już 

znanych wyzwań dla branży IT, dała także wiele okazji do prowadzenia lukratywnej działalności. 

Technologie mobilne otaczają nas wszędzie; można je spotkać w placówkach ochrony zdrowia, w 

których dostęp do danych pacjentów lekarze uzyskują przez wyspecjalizowane tablety, a także na 

dużych imprezach masowych, gdzie miłośnicy sportu przesyłają sobie zdjęcia z meczów. Jako 

wszechobecna siła rynkowa technologia mobilna motywuje firmy do wykorzystywania odpowiedniego 

wsparcia infrastrukturalnego, dzięki któremu będą mogły lepiej realizować dotychczasowe zadania 

oraz odkrywać nowe szanse. 

W chwili obecnej smartfony zaczynają odgrywać istotną rolę w życiu osobistym i służbowych wielu ludzi. 

Wielu klientów korzysta ze smartfonów, ułatwiając sobie zakupy, uprzyjemniając spotkania towarzyskie, 

rozrywkę itd. Z uwagi na to firmy (wiele z nich już wprowadziło rozwiązania mobilne do celów 

wewnętrznych), które mogą skorzystać z zalet urządzeń mobilnych, stają przed ogromną szansą dodania 

nowej wartości do swojej oferty. Poprzez aplikacje LBS firmy mogą wykorzystywać łączność 

bezprzewodową, aby zwiększać satysfakcję klientów i podnosić własną rentowność. 

Jednym ze sposobów utworzenia bardziej atrakcyjnej oferty jest takie organizowanie kontaktu klientów 

z marką, które spełni ich oczekiwania — wielu zaś klientów chce korzystać z urządzeń przenośnych, 
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aby zapewnić sobie mobilność! Kierownicy LOB, mniejszych czy większych firm, z każdego regionu 

geograficznego i sektora rynku stają przed coraz większym wyzwaniem utrzymania lojalności klientów 

— jest to kluczowy warunek dla przetrwania marki. Oprócz gwarantowania ciągłego strumienia 

przychodów lojalność okazywana marce sprzyja rozgłosowi firmy, dzięki której może pozostawać 

konkurencyjna w obecnych warunkach, w których rywalizacja odbywa się na poziomie fizycznym, 

cyfrowym lub na obydwu jednocześnie (mowa jest wtedy o działaniu wielokanałowym (ang. omni-

channel). 

Przykłady firm pionierskich 

Sektor sprzedaży detalicznej i hotelarstwa 

Sektor handlu detalicznego i hotelarstwa, szybko przekształcający się w usługi o charakterze 

wielokanałowym, stanowi przyjazne środowisko do eksperymentowania z lojalnością klientów i 

rozwijania relacji z klientem na wyższy poziom. Sklepy próbują zdobywać klientów w wysoce 

spersonalizowany sposób, który przy stosowaniu modelu LBS jest możliwy dzięki interakcji dającej 

zrozumienie potrzeb klienta. Firmy te mogą na przykład świadczyć usługi LBS, prezentując dostosowane 

oferty klientom, którzy spędzają dłuższy czas w danym dziale, lub przesyłać wiadomość powitalną 

osobom, które odwiedzają dany sklep powtórnie. Główne założenie jest takie, że lojalność klienta w 

sposób naturalny rodzi się z relacji budowanej na istotnym, budzącym zaufanie zaangażowaniu obu 

stron. Podobnie w branży hotelarskiej firmy starają się zapewniać spersonalizowaną pomoc zdalną, 

systemy wizualnej nawigacji oraz dostęp do rozrywki i usług, które uprzyjemnią pobyt gościa — wszystko 

to ma zwiększyć lojalność względem usługodawcy, którego technologia zapewnia sprawniejszą obsługę. 

Jednym z głównych powodów dostarczania usług wielokanałowych w branży detalicznej lub hotelarskiej 

jest zapewnienie lepszej obsługi skoncentrowanej na kliencie, która jest możliwa dzięki poznaniu potrzeb 

klienta, zaprezentowaniu mu odpowiednich produktów i informacji w odpowiednim miejscu i czasie, a 

także spełnieniu jego życzeń bez względu na to, jaką obierze on ścieżkę. Pomimo tego nieustającym 

wyzwaniem jest osiąganie całkowitego zrozumienia klienta, gdy surfuje po sieci, przemieszcza się 

fizycznie lub korzysta z usług mobilnych. Gdy liderzy firm zajmujących się handlem elektronicznym i 

prowadzących sklepy fizyczne zaczęli porównywać informacje w celu utworzenia wspólnej taksonomii 

klientów, zrozumieli, że dla odpowiedników sklepów internetowych brakuje wniosków, które można 

wyciągać z analizy „klikalności” stron. Bez kompletnego profilu klienta usług wielokanałowych model 

sprzedaży nie będzie nigdy jasno określony, zaś spersonalizowana interakcja z klientem jest opierana na 

wielu przypuszczeniach. Jest to jeden z powodów, dla których firmy z branży detalicznej bardzo 

interesuje model LBS. 

Wartość usług LBS dla sklepów 

Usługi LBS pomagają kierownikom sklepu lepiej rozumieć zachowanie klientów przebywających w 

sklepie lub w pobliżu, dzięki czemu mogą wykształcić pełniejszy obraz potrzeb klienta. Ta głębsza 

warstwa danych na temat zachowania zapewnia lepszy wgląd we wzorce przepływu osób, zarówno 

kupujących, jak i niekupujących, w tym częstotliwości ich odwiedzin oraz niewykorzystanych szans 

zakupu. Ostatecznie dane te prowadzą do lepszego planowania, wyższego poziomu usług oraz 

większego zaangażowania klientów, co z kolei przekłada się na zwiększoną lojalność klientów i lepsze 

wyniki finansowe firmy. 
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Korzystanie z rozwiązań mobilnych przez klientów umożliwia gromadzenia oraz efektywne 

wykorzystanie danych na ich temat — smartfon jest narzędziem identyfikującym klienta, nawiązującym 

z nim kontakt, a może także posłużyć jako sklepowy asystent. Największym wyzwaniem w tym 

zakresie jest uspokojenie obaw związanych z poufnością danych. Jak jasno wynika z corocznych 

badań IDC Retail Insights prowadzonych wśród kupujących, przedstawionych w trakcie sesji NRF 

2014, klienci są skłonni zaryzykować bezpieczeństwo swoich danych w zamian za wyższą wartość 

usługi lub oferty. Podczas tego samego spotkania NRF, kierowanego przez IDC Retail Insights, jeden 

z klientów stwierdził: „Użyteczność prowadzi ostatecznie do lojalności”. Słowa te padły, gdy 

omawiano, jak informacje o wcześniejszych zakupach klientów pozwalają podejmować lepsze decyzje 

marketingowe. Inny z uczestników spotkania opisywał, jak dzięki 60% transakcji pochodzących z 

programów lojalnościowych jego firma mogła przejść od modelu koncentracji na kliencie do modelu 

zakładającego członkowski charakter relacji klienta z firmą. „Dane są tą najciekawszą częścią”.  

Przekraczanie oczekiwań klienta dzięki usługom LBS 

Usługi LBS są na tyle przydatne, na ile właściciele sklepów potrafią je wykorzystać. Kolejnymi 

wyzwaniami, jakie będą towarzyszyć rozwojowi modelu LBS, będą możliwości adaptacji i rozwijania 

usług wraz z ich dostarczaniem — dotyczy to m.in. infrastruktury, która jest fundamentem atrakcyjnych 

usług. Niespełniające standardów jakości usługi nie tylko opóźnią zdobywanie klienta, ale mogą go 

także zniechęcić. 

Liczba programów pilotażowych i przykładów wdrożeń stabilnie rośnie. Chociaż proponowana wartość 

jest dla klienta łatwo dostrzegalna, firmy będą musiały z wyprzedzeniem reagować na obawy klienta 

dotyczące poufności, jeśli chcą w pełni skorzystać z usług LBS. Zdobycie klienta jest prostym 

zadaniem, ale jego edukowanie i generowanie zapotrzebowania na usługi LBS jest wyzwaniem 

długoterminowym. Klienci będą sami przyczyniać się do upowszechnienia takich usług, ponieważ 

świadomość tego, że firma „zna ich po imieniu”, jest dla nich bardzo kusząca. Gdy zaś klient ją 

osiągnie, będzie chciał ją pogłębiać, ponieważ zakupy staną się jeszcze łatwiejsze i bardziej 

satysfakcjonujące.  

METODOLOGIA 

Wyniki opisane w niniejszym dokumencie opierają się na analizie danych pochodzących z dwóch 

ankiet przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2014 roku przez zespół Quantitative Research Group 

firmy IDC. Firma IDC zorganizowała jedno badanie dla kierowników IT, drugie zaś — dla kierowników 

LOB. Uczestnicy byli pytani o bieżące wykorzystanie i plany przyszłego stosowania rozwiązań LBS, a 

także wspierającą je infrastrukturę. W obu przypadkach uczestników wytypowano z trzech segmentów 

rynkowych: dużych sklepów lokalnych, dużych sieci handlowych i lotnisk oraz lokalnej sieci hoteli/ 

ośrodków konferencyjnych/stadionów. Wszyscy respondenci w czasie badania byli zatrudnieni na 

terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku obu badań wartość n wyniosła około 300.  
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WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG LBS 

Skojarzenie firm z sektora IT oraz LOB powinno zapewnić skuteczną 
współpracę na tym polu 

Chociaż wiele inicjatyw technologicznych powoduje konflikty między grupami biznesowymi i sektorem IT, 

to jak wynika z naszych badań, istnieje zaskakująco wysoka korelacja przekonań wśród kierowników IT 

oraz LOB z badanych segmentów rynku, pod względem wszystkich aspektów rozwiązań LBS. Obie te 

grupy przyznały, że korzystanie ze strategii rozwiązań mobilnych oraz LBS stanowi ważne zadanie dla 

ich firm. Przedstawiciele obu grup mieli identyczne zdanie na temat celów biznesowych związanych z 

usługami LBS, sposobami ich zastosowania oraz potencjalnego wykorzystania rozwiązań LBS, podobnie 

jak w kwestii możliwych przeszkód w przyjęciu LBS i/lub odbioru LBS wśród firm i klientów. Co więcej, 

obie te grupy wykazują silną orientację na kliencie, myśląc o usługach LBS – ich zadaniem jest przede 

wszystkim poprawienie poziomu obsługi klienta. Ten wysoki stopień zgodności między grupami IT oraz 

LOB powinien zapewnić skuteczniejszą współpracę w zakresie wykorzystania usług mobilnych do 

realizacji celów biznesowych.  

Około 30% respondentów po obu stronach określiło swoją strategię usług mobilnych jako 

„kompleksową”, natomiast 70% nazwało ją „podstawową”. (Uwaga: potencjalni respondenci, którzy nie 

wskazali żadnej strategii usług mobilnych, zostali wykluczeni z badania). Eksperci z firmy IDC 

przewidują, że liczba kompleksowych strategii będzie stale wzrastać – szczególnie dlatego, że 56% 

respondentów oferujących usługi LOB wierzy, że korzystanie ze strategii usług mobilnych jest „bardzo 

ważne” lub „niezwykle ważne” w osiąganiu celów biznesowych.  

Jeśli chodzi o cele dotyczące usług mobilnych oraz LBS, grupa IT oraz LOB przyznały, że chciałyby 

stworzyć bardziej spersonalizowaną/atrakcyjną obsługę klientów, która zwiększy ich zadowolenie z 

oferty oraz lojalność. Rozwiązanie mobilne jest postrzegane jako środek zapewniający bardziej 

spersonalizowaną usługę, umożliwiający klientom czy gościom także dostęp do pełnych informacji. 

Dodając usługi LBS do istniejących strategii rozwiązań mobilnych, zarówno grupa LOB, jak i IT chce 

stworzyć bardziej atrakcyjne usługi na miejscu, które zwiększą satysfakcję klientów oraz ich lojalność, 

tak aby chcieli powracać do danego usługodawcy (patrz Rysunek 1). 
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RYSUNEK 1 

Dostrzegalne korzyści z implementacji usług LBS 

P. Jakie korzyści ze stosowania usług LBS dostrzega Pana/Pani firma? Prosimy także wskazać 

najważniejszą korzyść z punktu widzenia firmy. 
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Źródło: Badanie firmy IDC dotyczące usług LBS, 2014 rok  

 

Przyjęcie modelu LBS 

Usługi LBS, w szczególności bazujące na łączności Wi-Fi, są dopiero na początkowym etapie 

wdrażania. Chociaż model LBS funkcjonuje już od paru lat, to wdrożenie tych usług za pośrednictwem 

Wi-Fi jest ledwo dostrzegalne, ponieważ kompleksowe rozwiązania wolną wchodzą na rynek, zaś 

firmy nie mają pewności, jak zareagują na nie klienci. Firma IDC przewidywała, że w roku 2014 nastąpi 

przejście usług LBS bazujących na Wi-Fi do głównego nurtu aplikacji sieciowych dla firm. Niniejszy 

dokument nadaje wiarygodność tej prognozie, jako że ogólna próba badanych wskazuje na wdrożenie 

LBS na poziomie 11-12% u przedstawicieli z branży hotelarskiej oraz handlu detalicznego. Wyniki te 

wskazują, że w badanych segmentach nastąpiła względnie szybka ekspansja omawianego podejścia. 

Chociaż wśród wdrożonych znajdują się także mniejsze, mniej złożone rozwiązania, firma IDC jest 

przekonana, że w wymiarze ogólnym, ten stopień przyjęcia usług oznacza trend wzrostowy oraz 

ukierunkowanie na zakup rozwiązań LBS.  

Uczestnicy badania reprezentują lokalne sklepy, centra handlowe, sieci hotelowe, lotniska oraz obiekty 

sportowe na terenie USA. Firma IDC wierzy, że potencjalne przypadki zastosowania usług LBS 

wykraczają znacznie poza tę grupę. Dwa kluczowe elementy potrzebne do faktycznego wdrożenia 

rozwiązań LBS to zaawansowana sieć WLAN lub inne rozwiązanie sieciowe oraz solidna baza 
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użytkowników urządzeń mobilnych. Kilka rynków spoza USA już spełnia te kryteria. Firma IDC uważa, że 

omawiane rozwiązania mają także szanse zaistnieć na rynku średniej klasy. Co więcej, potencjalne 

korzyści da się zauważyć dla umiarkowanie rozległych sieci handlowych i hotelarskich, pod warunkiem że 

dynamika tego rynku (segmentacja, pozycjonowanie, koncepcja lokalizacji) będzie podobna. Zdaniem 

firmy IDC rozwiązania LBS dla rynku średniej klasy zostaną wprowadzone w ciągu następnych kilku lat. 

Odbiór rozwiązań przez klientów 

Według respondentów zdecydowana większość klientów bardzo chętnie przyjmie rozwiązania LBS. 

Chociaż istotne są obawy dotyczące poufności danych oraz bezpieczeństwa po obu stronach, badane 

osoby w większości twierdzą, że korzyści, jakie usługi LBS przyniosą klientom, przeważą nad 

potencjalnym ryzykiem. Około 1/4 (24%) respondentów z grupy LOB uważa, że ponad 75% klientów 

chętnie skorzysta z usług mobilnych, zaś ponad 67% badanych sądzi, że 50–74% klientów zgodzi się 

korzystać z takich usług, jak LBS (patrz Rysunek 2). Zarówno grupa LOB, jak i IT jest ogólnie 

nastawiona na podobne przewidywane korzyści; chodzi im głównie o to, że użytkownicy poczują się 

bardziej związani z firmą oraz otrzymają lepiej ukierunkowane przekazy. 

 

RYSUNEK 2 

Prognozowana skłonność gości do korzystania z usług LBS 

P. Jaki szacunkowo procent Państwa gości/klientów z chęcią skorzysta z usług mobilnych? 
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Źródło: Badanie firmy IDC dotyczące usług LBS, 2014 rok 

 

Wdrożenie LBS w najbliższym okresie 

Na dziewiczym obszarze wdrożeń LBS zarówno bieżący, jak i potencjalni klienci doświadczają 

pierwszego kontaktu z aplikacjami w tej technologii. Gdy zapytaliśmy grupę LOB oraz IT o aplikacje, 
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za pomocą których ich firmy zamierzają wprowadzić usługi LBS w okresie jednego do pięciu lat, 

większość wskazała na następujące aplikacje: 

 Nawigacja/mapy/informacje wizualne dla klientów i użytkowników końcowych (70% IT, 60% 

LOB) 

 Oferowanie klientom materiałów marketingowych zależnych od lokalizacji (71% IT, 63% LOB) 

 Aplikacje do analizy oraz śledzenia użytkowników końcowych (66% IT, 59% LOB) 

 Przedstawianie klientom ofert lub promocji zależnych od lokalizacji (66% IT, 58% LOB) 

Inne potencjalne zastosowania, o które zapytano w badaniu, nie zyskały aż takiej popularności. Co 

jest być może zaskakujące, mniej niż połowa respondentów przewidywała, że rozwiązania LBS 

posłużą do wspierania mobilnych funkcji płatności – to dowód na to, że płatności mobilne jeszcze nie 

dotarły do głównego nurtu rozwiązań LBS. Co może mniej dziwić, niespełna czwarta część 

respondentów, zapytana o obawy dotyczące poufności danych, widziała w usługach LBS potencjał 

zastosowań geospołecznych (mowa o aplikacjach, które pozwalają użytkownikom komunikować się ze 

sobą na małą odległość). 

Przeszkody na drodze do wdrożenia modelu LBS przez firmy 

Chociaż kierownicy LOB oraz IT w większości rozumieją potencjalne korzyści wynikające z rozwiązań 

LBS oraz wiedzą o gotowości klientów, mają również świadomość wyzwań, które mogą utrudnić ich 

wdrożenie. Jak podają firmy kupujące usługi IT oraz LOB, największą przeszkodą w wykorzystaniu 

analizy danych i samych usług LBS są obawy wśród użytkowników o ryzyko naruszenia ich 

prywatności. Ponad połowa (55%) respondentów z branży IT oraz 39% przedstawicieli LOB uważa to 

za faktyczny problem. Inną istotną barierą dla firm z obu grup jest obawa wśród użytkowników o 

śledzenie, w tym fizyczne, na co wskazało odpowiednio 40% (z IT) oraz 42% (LOB) badanych (patrz 

Rysunek 3).  

Do pokonania są także bardziej biurokratyczne przeszkody, takie jak niepewność co do wyboru 

właściwego rozwiązania (17% LOB, 11% IT, 26% kierowników LOB z branży detalicznej). Jest to 

prawdopodobnie efekt pojawienia się nowej technologii, który wskazuje na potrzebę lepszej edukacji 

na temat rozwiązań LBS i tego, jakie korzyści mogą przynieść firmie. Ponadto firmy, które wprowadziły 

bardziej kompleksową strategię rozwiązań mobilnych, muszą sprostać jeszcze innej, ważnej 

przeszkodzie: obawie co do zwiększonego zagrożenia dla bezpieczeństwa w sieci, które wiąże się ze 

wzrostem liczby urządzeń i ruchu sieciowego. Wspominali o tym zarówno przedstawiciele IT, jak i LOB 

(32% oraz 30%, odpowiednio).  
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RYSUNEK 3 

Przeszkody w implementacji rozwiązań LBS 

P. Jakie obawy lub przeszkody przewiduje Pan/Pani przy wprowadzaniu  

rozwiązań LBS i usług analitycznych bazujących na Wi-Fi przez Pana/Pani firmę? 
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Źródło: Badanie firmy IDC dotyczące usług LBS, 2014 rok  

 

Wyłączna kontrola nad danymi 

Innym problemem, jaki jawi się przed wieloma firmami, jest brak pewności, czy będą miały wyłączną 

kontrolę nad danymi zbieranymi przez aplikacje LBS. Około 85–90% przedstawicieli obu badanych 

grup przyznało, że wyłączna kontrola jest bardzo ważna lub niezwykle ważna. Mimo to część 

wyrażająca największe obawy była znacznie mniejsza (około 50%), z wyjątkiem kierowników LOB 

reprezentujących duże sieci/centra handlowe oraz segment lotnisk, którzy w 74% przypadków 

stwierdzili, że wyłączona kontrola nad danymi z usług LBS jest niezwykle istotna. 

Rodzaje implementacji rozwiązań LBS 

Warto również zauważyć, że w trakcie badania nie wszystkie firmy respondentów miały wdrożoną 

infrastrukturę WLAN (Wi-Fi) klasy korporacyjnej. Z grupy IT (kierowników LOB nie pytano o to) 42% 
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mówiło o wprowadzonej infrastrukturze WLAN, zaś 38% spodziewało się wdrożenia Wi-Fi w 

nieodległej przyszłości. 20% przedstawicieli grupy IT wskazało, że nie ma planów wprowadzenia Wi-Fi 

w firmie. Jednym z powodów stosunkowo małego stopnia wdrożenia jest włączenie do ankiety 

segmentu detalicznego; sieci Wi-Fi o dużym zasięgu są mniej popularne w branży handlu detalicznego 

niż w innych. 

Czy to oznacza, że takie firmy są mniej skłonne do wykorzystania rozwiązań LBS? Niekoniecznie – 

kontaktowaliśmy się ponownie z pewną grupą respondentów, pytając, z jakich technologii zamierzają 

skorzystać do implementacji rozwiązań LBS. Chociaż 55% odpowiedziało, że będzie to Wi-Fi, tylko 

10% wskazało na kombinację Wi-Fi z innymi technologiami, kolejne 10% planowało wykorzystanie 

innej technologii łączności, zaś 25% nie miało zdania. Oznacza to, że istnieje szansa dla rozwiązań 

LBS opartych na plikach sygnalizacyjnych, ZigBee, Bluetooth czy innych technologiach. 

EWOLUCJA TECHNOLOGII LBS ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA 

Jak już wcześniej wspomniano, firmy bardziej ukierunkowane na klienta coraz częściej dostrzegają 

możliwość wykorzystania powszechności urządzeń mobilnych do lepszej obsługi klienta oraz 

tworzenia warunków przewagi konkurencyjnej. Jako że jednak rozwiązania LBS dopiero wchodzą na 

rynek i zyskują uznanie wśród przedstawicieli odpowiednich branży, obecne przypadki implementacji 

LBS mają często charakter doraźny i nie bazują na standaryzowanych rozwiązaniach  

klasy korporacyjnej. 

Przykładami tego, jak firmy z branży handlu detalicznego, hotelarstwa czy organizowania imprez 

korzystają z usług LBS, są m.in. sieci społecznościowe, jak Foursquare, Yelp, Facebook, Google czy 

Shopkick, które zapewniają funkcje zależne od lokalizacji, takie jak meldowanie się (ang. check-in). 

Integracja z tymi platformami pozwoliła na proste monitorowanie geolokacyjne oraz analizę danych w 

wielu firmach z branży sprzedaży detalicznej i hotelarstwa oraz organizujących duże imprezy. Mimo to 

rozwija się rynek dla rozwiązań włączanych do istniejącej infrastruktury IT, zarówno po stronie zaplecza, 

jak i po stronie użytkownika, które także umożliwiają przechowywanie zbieranych danych. Jednocześnie 

grupy LOB oraz IT oczekują rozwiązań, które sprawnie połączą w sobie funkcje nawigacji, komunikacji i 

analizy danych. 

W ciągu paru ostatnich lat dostawcy tradycyjnych rozwiązań sieciowych, sprzętu i aplikacji, a także 

kilka nowych firm na rynku, zaczęło oferować rozwiązania LBS, które pozwalają firmom 

ukierunkowanym na klienta świadczenie usług LBS w sposób bardziej niezależny. Rozwiązania 

dostępne na rynku mogą okazać się przydatne dla rożnych firmowych platform komunikacyjnych, są to 

m.in. wspomniane już Bluetooth, ZigBee i Wi-Fi. 

Firma IDC dostrzega w usługach LBS bazujących na Wi-Fi główny motor zmian na rynku. Jak wynika z 

przytoczonych tu danych, wiele firm zajmujących się handlem detalicznym i organizacją dużych imprez 

korzysta z Wi-Fi klasy korporacyjnej, zaś wiele innych, nieposiadających takiej technologii, planuje ją 

wprowadzić w dość bliskiej przyszłości. Wiele czynników zewnętrznych, w tym rozpowszechnienie 

urządzeń mobilnych, wymogi regulacyjne oraz łatwa dostępność aplikacji w chmurze, przyspiesza 

implementację Wi-Fi w firmach. Co więcej, technologia Wi-Fi zyskuje na popularności także dzięki nowemu 

standardowi 802.11ac. Firma IDC nie twierdzi, że technologia Bluetooth czy inne rozwiązania komunikacji 

bezprzewodowej o niskim zapotrzebowaniu na energię staną się niepotrzebne, ale sądzi, że Wi-Fi stanie 
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się główną platformą implementacji LBS. Jak wskazują dostępność Wi-Fi dla większej grupy urządzeń i 

aplikacji, wyższe prędkości transferu danych oraz większa baza istniejących instalacji, uzasadnione jest 

twierdzenie, że technologia Wi-Fi ma lepszą pozycję w tym zestawieniu. 

Obecne technologie zwracają się coraz bardziej w stronę kompleksowości, dlatego firma IDC 

przewiduje, że w ekosystemie rozwiązań LBS powstanie jeszcze większa rywalizacja dzięki wzrostowi 

takich kompletnych rozwiązań. Co więcej, dostawcy technologii będą dodawać więcej funkcji typowych 

dla segmentu rynku (w tym interfejsów API), niektórzy będą pozycjonować swoje oferty w oparciu o 

segmenty, wielkość przedsiębiorstwa i/lub wsparcie infrastrukturalne dla wielu dostawców. Obecne 

rozwiązania LBS są w znacznym stopniu ukierunkowane na biznes detaliczny i organizatorów imprez, 

ale oczekuje się, że w bliskiej przyszłości pojawią się oferty skierowane do przedstawicieli z ochrony 

zdrowia, edukacji czy bankowości. Mając na uwadze dużą popularność inteligentnych urządzeń 

mobilnych, szanse na odkrycie kolejnych zastosowań LBS i przyniesienia dodatkowych korzyści z 

sieci komunikacyjnych są nadal wielkie. 

SZANSE I WYZWANIA 

Firma IDC uważa, że największe wyzwanie dla usług LBS wiąże się z obawami dotyczącymi poufności 

danych użytkownika. Nie raz już obserwowaliśmy za pośrednictwem mediów przypadki naruszenia 

bezpieczeństwa na dużą skalę w sektorze detalicznym w kilku ostatnich latach, co wzbudziło 

uzasadnione obawy co do niezawodności zabezpieczeń w systemach firm gromadzących prywatne 

dane. Biorąc pod uwagę zainteresowanie mediów ryzykowną naturą rozwiązań LBS, ich prekursorzy 

muszą zapewnić użytkowników o bezpieczeństwie zbieranych danych. Chociaż około 40% 

przedstawicieli z grupy IT oraz LOB uważa, że użytkowników może niepokoić wizja śledzenia, to aż 

przeszło 90% kierowników LOB wskazało, że goście hotelowi będą i tak otwarci na rozwiązania LBS, 

ponieważ dostrzegalne korzyści z tych usług przewyższą potencjalne zagrożenia. Inna przeszkoda 

wynika z tego, że technologia LBS jest stosunkowo nowa na rynku, dlatego infrastruktura łączności 

bezprzewodowej niektórych firm-pionierów jest słabo przystosowana. Chociaż technologia Wi-Fi czy 

inne rozwiązania techniczne są nowością dla wielu firm, wyzwania edukacyjne stojące przed grupą IT i 

LOB są podobne. Dodanie rozwiązań LBS lub innych aplikacji bezprzewodowych do infrastruktury IT 

dodatkowo skomplikuje proces nauki, zwiększając złożoność procesu zarządzania siecią. Dlatego w 

celu ograniczenia związanych z tym problemów należy wybrać takie rozwiązanie LBS, które da się 

sprawnie wdrożyć do sieci.  

Pomimo tych wyzwań dostrzegalne są także ogromne możliwości. Sieci bezprzewodowe są często 

traktowane jako centrum kosztów – w najlepszym wypadku jako cenny aktywator biznesowy; w 

najgorszym – jako coś zbędnego, choć „fajnego”. Dzięki rozwiązaniom LBS sieci bezprzewodowe 

zaczną być postrzegane jako generator przychodów. Firmy wprowadzające rozwiązania LBS mają 

szanse wykorzystać boom na urządzenia mobilne i duże zaciekawienie klientów technologią Wi-Fi, a 

przy tym zwiększyć zaangażowanie klientów, częstotliwość i długość ich pobytów w sklepach, 

zapewnić zdalne wsparcie oraz zachęcić do dodatkowych zakupów dzięki ukierunkowanemu, 

dostosowanemu do kontekstu przekazowi. Szansom tym towarzyszą także krótkoterminowe i 

długoterminowe okazje do monetyzacji usługi sieciowych. Co więcej, w niektórych branżach 

rozwiązania LBS mogą wzbudzić u użytkowników chęć większej mobilności, ograniczając zjawisko 

„salonu wystawowego” (szukania produktów, porównywania cen na urządzeniach mobilnych, a 

następnie kupowania ich online od konkurencji) oraz zapewniając sposób realizacji bardziej pomyślnej 
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strategii wielokanałowej. Funkcje takie jak zdalne wsparcie oraz nawigacja wizualna mogą sprzyjać 

wzrostowi wydajności operacyjnej we wszystkich segmentach, zapewniając klientom większą 

samodzielność, zaś pracownikom możliwość koncentracji na najważniejszych zadaniach. 

WNIOSKI 

Jak wynika z naszego badania, rozwiązania LBS mają wielki potencjał dla firm w branży handlu 

detalicznego, hotelarstwa oraz organizatorów imprez, które korzystając z boomu na urządzenia 

mobilne, mogą przeciwstawić się zjawiskom rywalizacji, takim jak zjawisko salonu wystawowego, 

zdobywać cenne informacje o klientach oraz odnosić wydajność operacyjną. Rozwiązania LBS 

umożliwiają również przekształcenie sieci bezprzewodowych ze zwykłego centrum kosztów w siłę 

napędową dla krótko- i długoterminowej monetyzacji. Mimo to z modelem LBS wiążą się pewne 

ryzyka, które należy ograniczyć. Szczególnie kierownicy IT muszą mieć świadomość konsekwencji dla 

bezpieczeństwa, tak w przypadku firm, jak i odbiorców usług LBS. Osoby zarządzające usługami LBS 

muszą skutecznie nadzorować złożonymi powiązaniami między bezpieczeństwem i obawami co do 

poufności danych wśród użytkowników oraz chęcią czerpania korzyści z rozwiązań LBS w postaci 

rabatów czy wsparcia zdalnego. Jeśli te potencjalne zagrożenia i korzyści zostaną prawidłowo 

zrównoważone, rozwiązania LBS staną się ważnym narzędziem spełniającym oczekiwania klientów 

korzystających z łączności sieciowej.
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