
Rynek IT w Polsce 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2016-2021

 

 

 
• Metodologia

• Źródła danych prezentowanych w raporcie
• Metodologia przygotowania prognoz rozwoju rynku IT
• Metodologia badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby raportu

• Sposób wyliczenia Indeksu Koniunktury w branży IT
• Inne uwagi

• Skróty stosowane w raporcie
• Firmy pojawiające się w raporcie

• Streszczenie menedżerskie
• Rynek sprzętu IT

• Prognozy rozwoju rynku sprzętu IT
• Rynek oprogramowania

• Prognozy rozwoju rynku oprogramowania
• Rynek usług IT

• Prognozy rozwoju rynku usług IT
• Analiza sytuacji w polskim sektorze IT

• Wartość i dynamika rynku IT
• Bieżąca sytuacja i najważniejsze trendy na rynku

• Bieżąca sytuacja na rynku
• Najważniejsze trendy na rynku IT
• Wydatki na IT w poszczególnych sektorach gospodarki

• Struktura i główni gracze na rynku IT w Polsce
• Fuzje i przejęcia
• Debiuty giełdowe
• Główni gracze

• Rynek pracy i poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT
• Prognozy rozwoju rynku IT w Polsce na lata 2016-2021

• Prognozy wartościowe i założenia makroekonomiczne
• Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych polskich firm informatycznych
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• Szanse i bariery rozwoju rynku IT w Polsce
• Najważniejsze wydarzenia na rynku IT w 2015 r.
• Dynamika rynku w latach 2014-2016
• Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku IT
• Branże w największym stopniu inwestujące w IT w Polsce
• Fuzje i przejęcia na rynku IT w Polsce i za granicą
• Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm informatycznych

• Przychody w 2015 r. oraz prognoza na 2016 r.
• Rynek IT w Polsce i sytuacja w firmie respondenta

• Indeks koniunktury w branży IT w Polsce
• Działalność największych polskich firm IT na rynkach

zagranicznych
• Rynek sprzętu komputerowego

• Wartość i dynamika rynku sprzętu
• Rynek komputerów

• Komputery biurkowe
• Komputery przenośne
• Serwery
• Prognozy rozwoju rynku komputerów w latach 2016-2021

• Rynek monitorów
• Rynek projektorów
• Rynek urządzeń drukujących

• Rynek drukarek atramentowych
• Rynek drukarek laserowych
• Rynek wielofunkcyjnych urządzeń drukujących
• Prognozy rozwoju rynku urządzeń drukujących w latach

2016-2021
• Rynek druku 3D
• Rynek materiałów eksploatacyjnych

• Prognoza dla rynku sprzętu komputerowego na lata 2016-2021
• Dystrybucja IT w Polsce

• Profile największych dystrybutorów IT w Polsce
• Rynek usług IT

• Wartość i dynamika rynku usług IT
• Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku usług

• Usługi integracyjne
• Usługi outsourcingowe
• Usługi serwisowe i utrzymania
• Usługi doradcze
• Usługi szkoleniowe

• Prognozy rozwoju rynku usług IT na lata 2016-2021
• Rynek oprogramowania

• Wartość i dynamika rynku oprogramowania
• Rynek oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

• Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w
segmencie MŚP
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• Rynek oprogramowania analitycznego (BI)
• Rynek oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM)
• Prognozy rozwoju rynku oprogramowania na lata 2016-2021
• Dodatek: rynek gier komputerowych

Spis treści pochodzi z raportu PMR:
Rynek IT w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
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