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Oferta
•
•
•
•

Integrator systemów IT
20 lata na rynku IT Prezesa Zarządu
Wiedza inżynierska poparta certyfikatami
Doświadczenie

Oferta firmy:
1.

Sieci

2.

Bezpieczeństwo sieci

3.

Infrastruktura pasywna Data Center

4.

Usługi

Sieci
1. Urządzenia aktywne:
– Przełączniki – Juniper/Cisco
– Routery – Juniper/Cisco
2. Sieci Wi-Fi
– WiFi – AP, Kontrolery, systemy zarządzania - Meru / Juniper
3. Serwery i storage:
– Systemy serwerowe – x-series, p-series, Blade Center - IBM
– Systemy składowania danych – Storwize, Macierze DS – IBM
– Systemy Backupu – TSM, biblioteki taśmowe - IBM
– Wirtualizacja zasobów – Vsphere5 - Vmware
4. Zarządzanie transmisją danych
– Akceleratory połączeń – Juniper/BC
– Kształtowanie pasma – PaketShaper - BC
– Równoważenie obciążenia – F5
5. Oprogramowanie zarządzające
– Junos Space, Network Security Manager (NSM) – Juniper
– Director, Tivoli Storage Productivity Center - IBM

Bezpieczeństwo sieci
1. Ochrona Styku z Internetem
– Firewalle SRX – Juniper
– Firewalle Nowej Generacji (Firewalle aplikacyjne) – Palo Alto
– Systemy Prewencji Włamań (IPS) – SourceFire
– Koncentratory SSL VPN - Secure Access (SA) - Juniper
2. Ochrona sieci LAN(zagrożenia z wew: użytkownicy, goście, urządzenia sieciowe…)
– UAC (Unified Access Control) – Juniper
3. Systemy zabezpieczeń środowisk serwerowych i użytkowników końcowych
– Deep Security
– Office Scan - Trend Micro
– IMSVA, IWSVA – Trend Micro
4. Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
– DLP – Trend Micro
5. Zarządzanie bezpieczeństwem:
– Zarządzanie bezp. sieci – STRM – Juniper
– Zarządzanie politykami firewall’owymi – Secure Track - Tuffin

Infrastruktura pasywna Data Center
1.
2.

Koncepcja i projekt Serwerowni
Dobór elementów infrastruktury
pasywnej:
–

–
–
–
–
–
–

3.
4.
5.

Architektura
Szafy serwerowe
Systemy klimatyzacji precyzyjnej
System zasilania gwarantowanego
System ppoż. i gaszenia gazem
Kontrola dostępu
Monitoring parametrów środowiskowych

Okablowanie
Kompleksowa realizacja
Opieka serwisowa

Usługi
1.Wdrożenia
2.Opieka serwisowa infrastruktury IT
3.Wsparcie techniczne
4.Analizy, projekty
5.Audyty bezpieczeństwa sieci
6.Ekspertyzy i audyty infrastruktury DC
7.Wypożyczenia urządzeń DEMO
8.Szkolenia

Etapy współpracy

Partnerzy
Partnerzy naszych partnerów to najbardziej liczące się firmy IT na świecie. Należą do nich przede wszystkim:

Centrum Szkoleniowe
•
•
•
•
•

Warsztaty z zarządzania i kontroli infrastruktury IT
Zajęcia i ćwiczenia praktyczne
Własne laboratoria wyposażone w sprzęt szkoleniowy
Własna referencyjna serwerownia
Pokazy rozwiązań w środowisku referencyjnym

Nasze kompetencje
Statusy partnerskie naszych partnerów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J-Partner Elite - Juniper Networks,
Advanced Business Partner – IBM
VIP Enterprise Partner – VMware,
Affinity One Partner – Trend Micro,
Pinacle Partner – Meru,
Premier Partner – Blue Coat,
Authorised Partner – Imperva
Premier Partner – SourceFire,
Registered Partner – Cisco,
Silver Partner – Enterasys,

Wybrana oferta
•
•
•
•

HUBSAPA - Talkey,
IDSOFT – EMID,
Flowmon Networks – Flowmon,
KOLIBRO Internal Business Apps – Kolibro Digital
WorkPlace
• COMP SA –
• ASCOMP SA –
• NTT System SA –
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HUBSAPA
Kompleksowe rozwiązanie do
kryptologicznej ochrony danych

HUBSAPA
Talkey – Kompleksowe rozwiązanie do
szyfrowania danych
Przyjazne użytkownikom i mające wiele zastosowań rozwiązanie
Talkey jest oparte o specjalne rozwiązanie sprzętowe
przypominające zwykłego Pen-drive, które należy umieścić w porcie
USB
Pozwala na komunikacje pomiędzy użytkownikami, którzy posiadają
Talkey
Talkey sam wykrywa czy użytkownik, do którego wysyłasz dane ma
również Talkey

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa zaszyfrowanych przesyłek.

HUBSAPA
Talkey Version 1.X
Podstawowe możliwości
• Specjalne urządzenie crypto hardware
• Szyfrowanie plików, folderów i e-maili
• Sekretny czat
• Bezpieczne zdalne kasowanie przesłanych plików
• Automatyczna dystrybucja kluczy pomiędzy użytkownikami
• Szyfrowanie dla pojedynczych użytkowników, czy całych grup
• Zabezpieczenie hasłem
• Możliwość zniszczenia urządzenia w przypadku zagrożenia
Unikalne
• Samoniszczące e-maile (jak w “Mission Impossible”:)
• Użytkownik może zniszczyć przesłane maile czy pliki na komputerze adresata
• Adresat może otworzyć e-mail w dedykowanym oknie, tylko przez jakiś czas

HUBSAPA
Peer to Peer Encryption And Communication
Szyfrowanie Peer to peer
Brak pośrednika “Man in The Middle”

Tylko użytkownik posiada swój klucz do
szyfrowania (klucz do szyfrowania jest
zapisany na urządzeniu szyfrującym)
Emaile i pliki są przesyłane drogą
tradycyjną. Jak zwykła poczta.

HUBSAPA
Jak działa Talkey – To proste
Użytkownik wskazuje adresy osób, do
których ma trafić informacja

Dedykowane oprogramowanie Talkey,
działające jako element
najpopularniejszych programów
pocztowych pozwala na zaszyfrowanie
informacji
Klucz jest pobierany z urządzenia
Maile, czy pliki są szyfrowane
automatycznie
Po przesłaniu informacji do adresata,
maile i załączniki są odszyfrowywane,
przy użyciu klucza znajdującego się na
urządzeniu szyfrującym

HUBSAPA
Zastosowanie – RODO (GDPR)
Ochrona danych wrażliwych (osobowych), w kontekście wejścia w życie przepisów regulacji
ogólnych wynikających z Ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych ("RODO„ z ang.
GDPR, "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), które będzie miało bezpośrednie
zastosowanie od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Kary za brak właściwego zabezpieczenia danych:
Odpowiedzialność karną członków zarządu spółki, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
danych, ABI lub w niektórych sytuacjach podmiotu zbiorowego (czyli np. spółki). Ustawa o ochronie
danych osobowych przewiduje, że:
• w przypadku choćby nieumyślnego naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed
ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem osoba administrująca
danymi podlega:
• karze grzywny w maksymalnej wysokości 1.080,000 PLN (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy
złotych)
• karze ograniczenia wolności albo
• pozbawienia wolności do roku Przy czym popełnienie przestępstwa nieumyślnie oznacza, że sprawca
(np. członek zarządu) nawet nie mając zamiaru popełnienia przestępstwa, popełnia go jednak na skutek
niezachowania należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość
popełnienia czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.
• udostępnienie danych osobom nieuprawnionym również może skutkować:
• karą grzywny w wysokości 1.080,000 PLN
• karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (3 w przypadku danych wrażliwych

EMID
SYSTEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM
ORAZ WSZELKIMI ZBIORAMI RZECZOWYMI
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EMID
SYSTEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM
ORAZ WSZELKIMI ZBIORAMI RZECZOWYMI
•
•

EMID - operacyjne zarządzanie majątkiem
IDSOFT oferuje dostawę oraz wdrożenie systemu EMID, który służy do ewidencji majątku oraz
wszelkich zbiorów rzeczowych. System może działać samodzielnie lub w integracji z
istniejącymi systemami klasy ERP.
Zadaniem systemu EMID jest operacyjne zarządzanie całym majątkiem organizacji, zarówno
środkami trwałymi, wyposażeniem jak i np.: zasobami w archiwum czy zbiorami
bibliotecznymi.
Rozwiązanie bazuje na kodach kreskowych lub kodach 2D jako jednoznacznych
identyfikatorach każdego obiektu.
Głównym z celów wdrożenia jest usprawnienie procesów ewidencji i kontroli oraz lepsze
wykorzystanie w organizacji posiadanej infrastruktury sprzętowej. System może być pomocny
zarówno Działom Administracji, Inwentaryzacji, Organizacji jak również IT lub FinansowoKsięgowym.
EMID usprawnia procesy raportowania i obiegu informacji o majątku, co zdecydowanie
wpływa na podniesienie
poziomu dbałości o sprzęt wśród pracowników.

•
•
•

•
•
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EMID
SYSTEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM
ORAZ WSZELKIMI ZBIORAMI RZECZOWYMI
EMID — podstawowe
moduły systemu
System EMID jest
rozwiązaniem bardzo
elastycznym i
skalowalnym, składającym
się z podstawowych
modułów, takich jak:
Ewidencja, Inwentaryzacje
i Zarządzanie
Moduł
WWW

Flota

Powiadomienia
e-mail

Telefonia

Zlecenia
serwisowe

Dedykowane przetwarzanie
danych

Amortyzacje, Umorzenia
i Księgowanie

Praca
mobilna
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Flowmon Networks

Flowmon Networks

Przegląd rozwiązań
FlowMon
– Collector and Probe
– ADS
– APM
– Traffic Recorder
– DDoS Defender

Flowmon Networks

Umiejscowienie
Bezpieczeństwo i
wgląd w LAN

Bezpieczeństwo
na brzegu
sieci

Bezpieczeństwo
urządzeń
końcowych

Flowmon Networks

Netflow - Jeden protokół- wiele możliwości
•

Monitorowanie sieci
– Kto zajmuje pasmo i jaki generuje ruch? Jakie aplikacje są używane?
– Czy zasady Quality of Service działają właściwie?

•

Bezpieczeństwo – Network Behavior Analysis
– Czy do sieci przedostał się jakiś malware? Jakie dane zebrał, gdzie się łączył?
– Czy zasoby sieciowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?

•

Optymalizacja infrastruktury sieciowej
– „Wolno działa”- wina sieci czy aplikacji?
– Optymalizacja kosztów operacyjnych i łączy

•

Retencja danych
– Kto z kim, jaki protokół, jak długo, ile danych przesłano rok temu-żaden problem!

•

Wykrywanie ataków wolumetrycznych DDoS
– Alarmowanie, przekierowanie ruchu, działania automatyczne lub uruchamiane manualnie,
raporty i statystyki

Flowmon Networks

Poziomy szczegółowości

SNMP
polling

Flow
monitoring

Packet capture
and analysis

Flowmon Networks

Czym jest Flow?

• Nowoczesne metody monitorowania sieci - pomiar przepływu
• Cisco NetFlow v5/v9, IETF standard IPFIX
• Analizowane są tylko nagłówki pakietów– zawartość nie jest
monitorowana ani przechowywana
• Redukcja danych do metadanych 500:1

Flow

data

Flowmon Networks

Architektura FlowMon
• Może być użyty w każdej sieci
– Niezależny od wyposażenia sieci, producentów sprzętu sieciowego i
topologii
• Dostępny jako kompletny appliance
– Fizyczny serwer (HW – sonda, kolektor)
– Maszyna wirtualna(sonda, kolektor) na VMware i Hyper-V

• Oparty na technologii NetFlow/IPFIX
– Kompatybilny z urządzeniami sieciowymi różnych producentów
– Urządzenia sieciowe mogą być źródłami NetFlow e.g. Cisco, Juniper
switches/routers
– Możliwość przekopiowania odbieranego netflow do kolektorów innych
producentów

Flowmon Networks

Architektura systemu
Eksport flow’ów z
posiadanych urządzeń

Eksport
flow‘ów + L7
monitoring

Przechowywanie
danych,
raportowanie i
analiza

Moduły Flowmon do zaawansowanej
analizy flow’ów

Flowmon Networks

FlowMon Probe

• Standard model
– Model 1U rack, świetny współczynnik ceny do wydajności
– Nadaje się do większości sieci

• Accelerated (PRO) model
– Model 1U/2U rack, wire-speed
– Odpowiednie dla dużych dostawców usług internetowych tam gdzie każdy pakiet
musi być monitorowany

• Virtual model
– Łatwa do wdrożenia
– Możliwość monitorowania środowiska wirtualnego
– Minimalne wymagania:
2GB RAM, 2 virtual cores, 300 IOPS, 6 GB of disk space
– https://www.flowmon.com/getattachment/825b9e85-7ed7-4558-b98dac861927499e/Flowmon-Probe-Spec.aspx

Flowmon Networks

Kompatybilność technologii

Monitoring flowów i analiza behawioralna sieci NBA stworzone są po to by uzupełnić lukę
pozostawioną przez tradycyjne rozwiązania bazujące na sygnaturach oraz dać możliwość wglądu
w ruch sieciowy

KOLIBRO Internal Business Apps
9+
lat
doświadczeń

1 - szy
Intranet for
SharePoint
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50+
gotowych
aplikacji

1 - szy
Digital
WorkPlace for
SharePoint

140+
Klientów

700+
Instalacji i
wdrożeń

80+
referencji

SharePoint
2003, 2007,
2010, 2013, MS
AZURE, Office 365

KOLIBRO Internal Business Apps
#atrakcyjnainwestycja
#polskidigitalworkplace #cloud
#staleprzychody #nowetechnologie
#dynamicznyrozwoj
#wznoszacyrynyek #zmianywIT
#wysokastopazwrotu
#zaufanypartner #staliklienci
#unikalneprodukty #intranet
#skalowalneaplikacje
#gotowesystemy #SaaS #IaaS
#wczesniejszesukcesy
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KOLIBRO Internal Business Apps
Bazując na wcześniejszych sukcesach, od 9ciu lat, najpierw jako
pionierzy i innowatorzy, dzisiaj jako najbardziej rozpoznawalny
dostawca dziedzinowy, lider rynku aplikacji zarządzania komunikacją,
wiedzą, zadaniami oraz procesami wewnętrznymi, dostarczamy
nowoczesne i skalowalne aplikacje klasy Digital WorkPlace i
Intranet Portal, w technologii Microsoft SharePoint, które wraz ze
stosowanymi, unikalnymi metodami wdrożeń, gwarantują realną
zmianę i usprawnienie Organizacji naszych Klientów a udziałowcom
spółki gwarantują stałe i powtarzające się przychody
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KOLIBRO Internal Business Apps
Zidentyfikowana potrzeba i problem
Ludzie myślą i mają na to dowody, że zawansowane aplikacje realnie zmieniające biznes i komfort działania to ogromne i
drogie przedsięwzięcie.
Większość narzędzi informatycznych nie jest dostosowana dla MŚP.
Social media, gry i automatyzacja przestrzeni publicznej i gospodarstw domowych zmieniły kulturę obcowania z
informatyką – ma być krótko, szybko, ładnie bez formularzy.
Tradycyjnie rozumiane narzędzia do współpracy i zarządzania nie nadążają za tą zmianą kulturową.
Pracownicy odrzucają mnogość i skomplikowanie narzędzi, które tylko pozornie wspierają ich pracę a w opinii wielu
jeszcze bardziej ją komplikują (systemy do zarządzania projektami i zadaniami zorientowane na stałą administrację,
raportowanie i monitoring).
Zaangażowanie pracowników i produktywność są stałym pożądaniem i oczekiwaniem managerów i właścicieli
organizacji.
Stale przybywa małych i średnich firm, które potrzebują nowoczesnych narzędzi.
Przy rosnącej popularności Cloud i SaaS mamy stały deficyt narzędzi na biznesu i organizacji.
„świętym gralem” informatyki i zarządzania jest aplikacja, która w jednym miejscu, w prosty sposób i w jednej
metodzie ułatwi pracę oraz współpracę na stanowisku biurowym a dodatkowo pozwoli na komunikację i organizację
zadań przy wysokim zaangażowaniu.
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KOLIBRO Internal Business Apps
idée fixe
a gdyby w codziennym
zaangażowaniu w dowolne działania,
w pracy i współpracy zespołów, mieć
dostępne od ręki,
prosto z Internetu,
jedno narzędzie,
do wszystkiego,
tak samo działające,
dla wszystkich.
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KOLIBRO Internal Business Apps
Dla kogo nasz produkt?
Osoby i zespoły prowadzące działania wymagające
współpracy i komunikacji w zadaniach dla których barierą
finansową i kulturową jest używanie wielu drogich,
skomplikowanych narzędzi do prowadzenia
codziennych
działań (w zadaniach, projektach, spotkaniach, raportowaniu,
planowaniu, realizacji procesów).

Głównie MSP ponieważ najbardziej zorientowane są na
efektywność a jednocześnie dzisiaj są najmniej wyposażone w
jakiekolwiek narzędzia współpracy, zarządzania komunikacją i
wiedzą.
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KOLIBRO Internal Business Apps
Mamy rozwiązanie!
Prosta w swojej idei Platforma, dostępna od ręki (w chmurze), klasy Digital WorkPlace – UNIWERSALIZUJĄCA NARZĘDZIA i
NETODY DO CODZIENNEJ PRACY, DOWOLNYCH DZIAŁAŃ, WSPÓŁPRACY I KOMUNIKACJI, dostępna przez przeglądarkę
internetową, gdzie każda Organizacja, dowolny zespół i pojedynczy użytkownik będzie mógł:

Współpracować
Faktycznie organizować działania
Uprościć administrację
Angażować pracowników
Komunikować się
Dzielić się wiedzą
Zarabiać więcej
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KOLIBRO Internal Business Apps

knowledge sharing

KOLIBRO

DIGITAL
WORKPLACE
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KOLIBRO Internal Business Apps

zaplanowaliśmy to i dotychczasowym
działaniem przygotowaliśmy się do ekspansji
z naszym nowym flagowym produktem –

Kolibro Digital WorkPlace.
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KOLIBRO Internal Business Apps
Do kogo docieramy?
Do ludzi współpracujących i prowadzących zorganizowane
działania w jednej organizacji lub pomiędzy organizacjami
CEO
CIO
Director of growth
Internal Communication manager
Change management manager
Project office manager
Project office manager
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KOLIBRO Internal Business Apps
Modele dostarczania naszych rozwiązań
On-premise (instalacje lokalne) (aktualny model sprzedaży)
Hostowany (SPLA) (w przygotowaniu - tymczasowy)
SaaS – Multi Tenant (niezbędna inwestycja – Step 1)
Hybrydowy (niezbędna inwestycja – Step 2)
Sklep Microsoft on-line (niezbędna inwestycja – Step 3)
Instalacje
Lokalne
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Hostowany

SaaS

Hybrydowy

Sklep o365

Rynek XX
MLN
Klientów

COMP

COMP
K L U C Z O W E AT U T Y
GRUPY
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•

Unikalne technologie tworzenia
kompleksowych systemów bezpieczeństwa
oraz rozwiązań
z zakresu PKI i kryptografii

Obecność na GPW (Comp oraz Elzab)

•

Grono stałych klientów instytucjonalnych

Jedne z najlepiej rozpoznawalnych marek
na polskim rynku

•

Koncesje MSWiA

•

Lider rynku fiskalnego (49% udziału
w rynku)

•

Własne centra R&D oraz innowacji

•

11 spółek, zbilansowany biznes (IT, Retail)

•

25 lat obecności na polskim rynku

•

715 mln zł przychodów, 28 mln zł zysku
operacyjnego (dane za 2015 rok)

•
•
•

Certyfikat ISO 9001:2008

•

1000+ wysoce wykwalifikowanych
pracowników w 18 lokalizacjach w Polsce
i 1 za granicą

LIPIEC 2016
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INFORMACJE
O SPÓŁCE – MODEL
BIZNESU

ROZWIĄZANIA DLA HANDLU I USŁUG

ROZWIĄZANIA IT

GRUPA COMP KONCENTRUJE
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W DWÓCH
PODSTAWOWYCH OBSZARACH:

• Integracja IT
• Rozwiązania sieciowe
• Bezpieczeństwo IT

• Bezpieczeństwo specjalne
• Kryptografia

PRODUKTY FIRM TRZECICH

PRODUKTY WŁASNE

• Rozwiązania dla handlu
i usług

• Rozwiązania dla handlu
i usług

(urządzenia fiskalne i nie
tylko)

(urządzenia fiskalne,
automaty pocztowe i nie
tylko)

INFORMACJE
O SPÓŁCE- SEGMENTY
DZIAŁALNOŚCI

NA SEGMENT RETAIL SKŁADAJĄ
SIĘ ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU:

•

Technologii Sprzedaży Produkcja zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających

pracę handlu i usług. W szczególności są to urządzenia fiskalne: kasy, drukarki oraz niefiskalne:
urządzenia automatycznej identyfikacji (czytniki, drukarki kodów kreskowych, kolektory danych),
wagi elektroniczne oraz systemy sprzedaży. Obsługa płatności masowych, sprzedaż produktów i
usług elektronicznych oraz przetwarzanie elektronicznych transakcji płatniczych.

•

Innowacyjnych rozwiązań dla segmentu Retail Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań / technologii zarówno sprzętowych jak i oprogramowania, związanych głównie z
segmentem Retail.

•

Usług IT Świadczenie kompleksowych usług serwisowych sprzętu komputerowego i biurowego
oraz usługi utrzymania infrastruktury IT (w tym outsourcing).

WIODĄCE MARKI
NA RYNKU POLSKIM

Pozostałe
15%
Marka 4
4%
Marka 3
5%

Grupa COMP
49%
Marka 2
27%

•

49% udziału na polskim rynku urządzeń fiskalnych: marki Novitus oraz Elzab (udział wartościowy wg raportu
IRE 2014)

•

43% udziału na rynku węgierskim w 2014 roku

•

Kompleksowa oferta w zakresie rozwiązań dla handlu i usług:
•

Systemy fiskalne

•

Systemy automatycznej identyfikacji

•

Systemy ważące

•

Systemy POS

•

Automaty pocztowe

WIODĄCE MARKI
NA RYNKU POLSKIM

•

Na polskim rynku od 47 lat

•

25 lat doświadczeń w produkcji urządzeń fiskalnych

•

Sprzedaż ponad 690 tyś urządzeń fiskalnych

•

22 lata doświadczeń w produkcji urządzeń fiskalnych

•

Sprzedaż ponad 790 tyś urządzeń fiskalnych

•

Dwie oddzielne linie produkcyjne

•

Łącznie zespół R&D liczący 80 pracowników

•

Równoległe działania skutkujące wysoką innowacyjnością

•

Zaufani dostawcy dla największych przedsiębiorstw w Polsce

RYNEK WĘGIERSKI –
PRZYKŁAD SUKCESU

•

60 000 kas fiskalnych sprzedanych przez pierwsze 9 miesięcy
po wejściu na rynek węgierski

•

Ostateczny rezultat to 43% udział w rynku na Węgrzech

•

Jesteśmy obecnie najbardziej doświadczonym europejskim
dostawcą urządzeń fiskalnych – sprzedaliśmy do tej pory
ponad 1 500 000 kas

•

Kasy fiskalne na rynku węgierskim:
• Wyprodukowane zgodnie ze standardem ISO 9001
• Unikalna konfiguracja interfejsu użytkownika

• Elektroniczna kopia wydruków
• W pełni programowalne dodatkowe klawisze
• Mini system lojalnościowy dla każdego sklepu
• Sprzedaż z poziomu komputera
• System dla gastronomii

• Możliwość pracy w wielu walutach
• System monitoringu
• Kontrola zapasów
• Elektroniczny klucz

INNOWACJE NA
R Y N K U R E TA I L

M/platform – nowy wymiar partnerstwa
M/platform to innowacyjne narzędzie, budujące relacje biznesowe pomiędzy firmami. Uniwersalna
platforma łącząca przedsiębiorstwa oraz ich klientów w jeden zintegrowany rynek, która oferuje
wymierne korzyści wszystkim uczestnikom. Jeszcze nigdy oferowanie zaawansowanych usług
w punktach sprzedaży detalicznej nie było tak proste, a wszystko dzięki wykorzystaniu olbrzymiej ilości
kas fiskalnych pracujących na polskim rynku.

INNOWACJE NA
R Y N K U R E TA I L

MAŁY BIZNES, WIELKIE MOŻLIWOŚCI
/ ROŚNIJ RAZEM Z NAMI
Codzienne czynności związane z prowadzeniem sklepu
czy punktu usługowego zajmują zbyt wiele czasu?
Poszukiwanie ofert, rozbudowa asortymentu, wdrożenie
nowoczesnych systemów płatności, programy
lojalnościowe i inne ciekawe usługi – przy wykorzystaniu
M/platform, dostęp do tych usług jest możliwy poprzez
kasę fiskalną w każdym punkcie sprzedaży.
Dzięki wygodnej aplikacji internetowej, konfiguracja
oraz dodawanie nowych usług jest intuicyjnie proste,
a przystąpienie do systemu nie wymaga żadnych
specjalnych inwestycji w sprzęt komputerowy czy łącza
internetowe. M/platform jest odpowiedzią na pytanie
jak jednocześnie obniżyć koszty działalności, zwiększyć
atrakcyjność własnej oferty handlowej, a dzięki temu
zwiększyć swoje dochody i zadbać o zadowolenie
wszystkich klientów.

INNOWACJE NA
R Y N K U R E TA I L

DUŻY BIZNES,
JESZCZE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
M/platform to także rozwiązanie dla dużych graczy. W dobie
stale rosnących kosztów dotarcia do odbiorców, M/platform
pozwala szybko pozyskiwać nowych klientów bez znacznych
nakładów. Dzięki oparciu systemu o działające na rynku kasy
fiskalne, akwizycją mogą być objęte duże grupy klientów
wcześniej bardzo trudno dostępne.
Duzi operatorzy usług finansowych zyskują dostęp do szerokiej,
wiarygodnej bazy odbiorców i mogą oferować swoje usługi
dobrze rozpoznanej grupie. Niższy koszt dotarcia to w efekcie
także tańsza oferta dla klientów. Na platformie z pewnością
swoje miejsce znajdą płatności elektroniczne, programy
lojalnościowe i bonusowe oraz wiele zaawansowanych usług
finansowych.

INNOWACJE NA
R Y N K U R E TA I L

ZADOWOLONY KLIENT TO
PODSTAWA
Nie tylko przedsiębiorcy chcą oszczędzać swój czas.
Także konsumenci cenią sobie wygodę i sprawny dostęp
do dodatkowych usług w punktach sprzedaży.
M/platform to odpowiedź na zmiany w nowoczesnym
handlu i rosnące wymagania klientów. Usługi finansowe,
nowoczesne modele płatności i programy lojalnościowe
to komplementarne korzyści, które teraz łatwiej dotrą
nawet do najmniejszych punktów sprzedaży.
Nowoczesny program lojalnościowy w osiedlowym
sklepiku? Tak, to możliwe z M/platform!

INNOWACJE NA
R Y N K U R E TA I L

TROCHĘ TECHNOLOGII
Jak zamienić zwykłą kasę fiskalną w zaawansowany terminal
nowoczesnych usług? Bez specjalnych nakładów
i skomplikowanych procedur, bez dedykowanych urządzeń
i inwestycji? Wystarczy dodanie do kasy niewielkiego modemu
sterującego dostępem do systemu M/platform, dzięki któremu
urządzenie samodzielnie połączy się z Internetem.
Dzięki prostej aplikacji internetowej, dostawcy usług mogą
dynamicznie zarządzać swoją ofertą, a właściciele kas
udostępniać je swoim klientom. Ilość dostawców usług jest
nieograniczona, a dzięki wygodnemu interface’owi, właściciel
sklepu może sprawnie przeglądać, selekcjonować i oferować
wybrane usługi w swoich punktach sprzedaży – bez
komputerów, dodatkowych terminali, tabletów,
konfigurowania sieci itp. Poziom bezpieczeństwa transakcji
zapewniany przez M/platform, to najwyższe standardy
elektronicznych operacji bankowych, gwarantowane
najlepszymi technikami szyfrowania.

INFORMACJE
O SPÓŁCE-SEGMENTY
DZIAŁALNOŚCI

W ramach SEGMENTU IT
wyodrębnia się następujące grupy
rozwiązań i specjalizacji:

•

Bezpieczeństwo Specjalne – systemy do ochrony informacji niejawnych Realizacja projektów związanych z
bezpieczeństwem teleinformatycznym, począwszy od projektowania

i produkcji urządzeń

kryptograficznych oraz oprogramowania, poprzez wdrożenia i szkolenia, na zarządzaniu bezpieczeństwem

kończąc

•

Bezpieczeństwo Korporacyjne i Sieci Dostarczanie zoptymalizowanej i wydajnej infrastruktury,
zapewniającej nieprzerwane funkcjonowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz
bezpieczeństwo w dostępie do danych, aplikacji, systemów oraz sieci

•

Rozwiązania Systemowe Dostarczanie systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi kluczowych
procesów biznesowych klientów. Działalność Grupy obejmuje projektowanie i wdrażanie dedykowanych
systemów informatycznych zarówno w zakresie sprzętu jak też aplikacji i integracji w centrach
przetwarzania danych

URZĄDZENIA
KRYPTOGRAFICZNE

Grupa Comp od lat jest jednym z głównych dostawców rozwiązań służących do zabezpieczania
informacji niejawnych. Spółka Enigma jest centrum kompetencyjnym projektującym i produkującym
urządzenia kryptograficzne certyfikowane przez ABW i SKW.
•

Największy polski producent sprzętu kryptograficznego (CompCrypt)

•

Największy system uwierzytelniania w Europie (Policja)

•

Drugi co do wielkości w Europie System Dozoru Elektronicznego (Ministerstwo Sprawiedliwości)

•

Największy w Polsce system bezpiecznej poczty elektronicznej

•

Ochrona informacji w grupach roboczych NATO oraz we wszystkich polskich placówkach
dyplomatycznych

•

Paszporty biometryczne w Polsce i na Litwie

RYNKI ZBYTU

Oferta Grupy adresowana jest do klientów z wielu
segmentów rynku. Pozwala to dywersyfikować źródła
przychodów
i w znaczący sposób uniezależniać się od zmian
koniunktury
u poszczególnych grup klientów.
W obszarze Handlu i Usług (Retail) Spółka oferuje
kompletne portfolio produktów, przede wszystkim
własnej produkcji. Oferta kierowana jest zarówno do
małych i średnich przedsiębiorstw, jak też do dużych
klientów sieciowych.
W sektorze Administracji od lat utrzymywany jest
wysoki status Grupy. Ugruntowana pozycja, poparta bazą
różnorodnych referencji, daje możliwość pozyskiwania
projektów w ramach dużych przetargów, w tym również
finansowanych z funduszy unijnych. Na tym rynku
oferowane są certyfikowane produkty kryptograficzne.
Grupa koncentruje się na dużych przedsiębiorstwach
działających w obszarach: przemysłu, energetyki,
telekomunikacji i finansów. Oferuje rozwiązania z
zakresu bezpieczeństwa danych i systemów, w
szczególności w bieżące zabezpieczenia infrastruktury
krytycznej.
Oferta
bazuje
na produktach partnerów/firm trzecich uzupełnianych o
własne rozwiązania i profesjonalne usługi.

RYNKI ZBYTU L I S TA K L U C Z O W Y C H
KLIENTÓW

Sektor finansowy

Sektor publiczny

Przemysł i energetyka

Sektor usług

Sektor IT i telco

• PKO BP

• Min. Spraw Zagranicznych

• Grupa Orlen

• Grupa PKP

• Grupa Orange

• Bank BGŻ

• Min. Sprawiedliwości

• Grupa Tauron

• Grupa Poczty Polskiej

• T-Mobile

• BOŚ

• Min. Spraw Wewnętrznych
i Administracji

• Grupa Energa

• PLL LOT

• Polkomtel

• Enea

• Schenker

• Netia

• Grupa PGE

• PAP

• P4

• Dalkia

• PWPW

• Hawe Telekom

• Gaz System

• PGZ (Bumar Elektronika)

• PGNiG

• Siódemka

• Małopolskie Sieci
Szerokopasmowe

• Pelion

• Agora

• Unilever

• Polish Tobacco

• Volkswagen Poznań

• DHL

• Bank Pekao S.A.
• mBank
• GE Money Bank
• ING
• Link4
• NBP
• Raiffeisen
• Grupa PZU

• Liberty International
• Krajowa Izba Rozliczeniowa

• Min. Finansów
• Min. Obrony Narodowej

• Policja, Straż Graniczna,
• ZUS
• ABW, CBA, SKW,
• Agencja Rynku Rolnego
• Agencja Rezerw
Materiałowych
• Miasto: Łódź, Poznań,
Wrocław, Olsztyn,
Kraków, Koszalin

• Ruch S.A.

• UPC
• Dell
• Xerox
• Toshiba
• Lenovo
• Konika Minolta

G Ł Ó W N I PA R T N E R Z Y
TECHNOLOGICZNI

•

3com

•

Krone

•

3M

•

McAfee

•

Amp

•

Aruba

•

Microsoft

•

Avaya

•

Molex Premise Networks

•

Check Point

•

Nortel

•

Ciena

•

Radware

•

CISCO

•

Reichle & De-Massari

•

Crossbeam Systems

•

F5 Networks

•

Schrack Technik

•

IBM Internet Security Systems

•

Symantec

•

Imperva

•

Systimax Solutions

•

Juniper Networks

•

Tipping Point

•

Trapeze Networks

•

Websense

ASCOMP – 25 lat doświadczeń w integracji IT

Trzy filary ASCOMP…
WIEDZA

wiedza inżynierska poparta
certyfikatami, bogate doświadczenie
budowane przez lata
WIZJA
rozwiązania dla klientów tworzone
z myślą o przyszłości
WIARYGODNOŚĆ
rozwiązywanie problemów
technicznych i biznesowych naszych
Klientów z dużym zaangażowaniem

ASCOMP – 25 lat doświadczeń w integracji IT

•
•
•
•
•
•

25 lat obecności na rynku
Zespół ludzi, dla których praca jest pasją
Wiedza inżynierska poparta certyfikatami
Ponad 100 aktywnych klientów
Specjalizacja: bezpieczeństwo systemów IT
Działy techniczne:
– Bezpieczeństwa Sieci – DBS
– Systemów Serwerowych
– Data Center

Oferta ASCOMP

•
•
•
•
•
•
•
•

Audyty sieci i systemów bezpieczeństwa
Ekspertyzy i audyty Data Center
Wykonywanie projektów systemów IT
Testy rozwiązań w środowisku Klienta
Wdrożenia systemów IT
Zarządzanie infrastrukturą IT Klienta
Szkolenia autorskie i warsztaty techniczne
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny infrastruktury IT

Jak działamy?
Określenie wymaganych funkcjonalności –Wytyczne
Inwentaryzacja infrastruktury/ środowiska
Wykonanie PFU/Koncepcji
Testy / projektowanie rozwiązania
Oferta
Budowa, wdrożenie, uruchomienie

Odbiór
Serwisy i suporty gwarancyjne i pogwarancyjne

Dział Data Center
1. PROSTOTA – tworzymy system prosty, łatwy w obsłudze
2. PROJEKT – wariant podstawowy, systemy dodatkowe
3. ELASTYCZNOŚĆ - dobieramy urządzenia tak, by zminimalizować i
zoptymalizować koszty eksploatacji, projektujemy tak, by można
było rozbudować system w przyszłości.
4. SKALOWALNOŚĆ - umiejętnie projektujemy dla pomieszczenia
małego, średniego i dużego

5. MODUŁOWOŚĆ - projektujemy blokowo z możliwością szybkiej
rozbudowy
6. ROZSĄDEK - W trakcie projektowania wielokrotnie zmieniają się
wytyczne, wymagania i kryteria. Minie dużo czasu, aż uzgodnione
zostanie wspólne stanowisko. Każda decyzja w projektowaniu
pociąga za sobą koszty, o czym Inwestor musi być informowany
7. BUDŻET: koszt projektu i budowy Data Center + koszt serwisu,
przeglądów, gwarancji

Data Center - z kim pracujemy i
dlaczego

Dlaczego oni?
•
•
•
•

Kierujemy się jakością sprzętu i usług serwisowych
Wybieramy najlepsze rozwiązania danego producenta w konkretnym projekcie
Lubimy pracować z kompetentnymi ludźmi
Wybieramy producentów i dostawców specjalizujących się w oferowanych
rozwiązaniach od wielu lat

DBS - Dobre praktyki a narzędzia
Co wynika z SANS – TOP 20 Critical Security Controls?
Na czym się skupiamy?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Znajomość własnej sieci i aplikacji
Ochrona na warstwie aplikacji – systemy Antymalware i WAF
Kontrola sieci bezprzewodowej i urządzeń mobilnych
Ograniczenie uprawnień użytkowników
Kontrola brzegu sieci
Logowanie i korelacja zdarzeń
Kontrola użytkowników uprzywilejowanych
Ochrona danych wrażliwych
Kompetencje administratorów i użytkowników

DBS - z kim pracujemy i dlaczego

Dlaczego oni?

• Do oferty wybieramy rozwiązania specjalizowanych
producentów, najlepszych w swoich klasach
• Preferujemy systemy korzystające z otwartych standardów
• Szyjemy rozwiązania „na miarę”, dokładnie odpowiadające
potrzebom klienta
• Zwracamy uwagę na możliwość przyszłej rozbudowy
proponowanych przez nas systemów

Dział Systemów Serwerowych – w
czym się specjalizujemy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wydajność i dostępność platform serwerowych
Wirtualizacja środowisk serwerowych oraz stacji roboczych
Optymalizacja, bezpieczeństwo i segmentacja sieci SAN
Centralizacja zasobów dyskowych – wydajność i bezpieczeństwo danych
Definiowanie środowisk DR/HA w odniesieniu do środowisk pamięci masowych
Wirtualizacja środowisk pamięci masowych
Analiza danych
Kopie zapasowe i archiwizacja danych
Systemy centralnego zarządzania i monitorowania

DSS - z kim pracujemy i dlaczego

Dlaczego oni?

• Najlepsi producenci rozwiązań w swoich dziedzinach na rynkach
światowych
• Wybieramy najlepsze rozwiązania danego producenta w
konkretnym projekcie
• Skalowalność i łatwa rozbudowa systemów w przyszłości
• Dobra współpraca inżynierska na etapie projektowania i testów

Kompleksowe audyty systemów
bezpieczeństwa firm
•
•
•
•
•
•

Audyty i doradztwo w zakresie rozwiązań dotyczących zagadnień
Compliance w zakresie informacji poufnych
Audyty i doradztwo w zakresie poprawności przetwarzania danych
osobowych przez Klienta,
Audyty i doradztwo w zakresie przestrzegania procedur i przepisów
dotyczących bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych
Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw a w
szczególności narażenia na straty powstałe w wyniku nieuczciwych działań
pracowników lub kontrahentów
Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia lub
podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
Konsorcjum z Kancelarią Krajewski i Partnerzy

Wybrane referencje – ASCOMP SA
Sektor finansowy

Przemysł

Operatorzy

Sektor Publiczny

Pozostali

Najciekawsze projekty ASCOMP SA
1.

Projekt i budowa szkieletu sieci LAN z odpowiednimi systemami zabezpieczeń dla: ministerstw, lotniska
międzynarodowego oraz dużego zagranicznego koncernu posiadającego zakłady produkcyjne w Polsce.

2.

System BYOD dla jednej z wiodących uczelni prywatnych.

3.

Systemy DLP i IPS dla operatora sieci komórkowej.

4.

Kompleksowe zabezpieczenie portalu webowego dla dużego urzędu na szczeblu centralnym oraz jednego z

wiodących banków.
5.

Modernizacja środowiska pamięci masowej w sektorze publicznym.

6.

Wdrożenie centralnego systemu kopii zapasowych w sektorze publicznym.

7.

Realizacja projektu pamięci masowej wysokich pojemności dla polskiej telewizji.

8.

Budowa kompleksowego Data Center, serwerowni w technologii High Density, serwerowni zapasowych i punktów
dostępowych sieci dla wielu klientów.

9.

Budowa bezpiecznej przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN zintegrowanej z systemem dostępu do Internetu
dla nowo powstałego stadionu w Polsce.

Dlaczego ASCOMP?
1.

Integrujemy zaawansowane systemy.

2.

Utrzymujemy wysokie statusy partnerskie.

3.

Współpracujemy ze światowymi liderami technologii IT

4.

Wykorzystujemy wiedzę i potencjał laboratoriów naszych partnerów.

5.

Zatrudniamy certyfikowanych inżynierów wdrożeń z długoletnią praktyką

6.

Monitorujemy zgłoszenia i obsługę awarii w systemie Ascomp Service Desk

Prezes Zarządu
Piotr Krajewski
Adwokat
radca prawny absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował jako prawnik w Krakowskim Domu
Maklerskim S.C. Był Zastępcą Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa
Banku Dyrektorem Operacyjnym w Centrali Banku BPH SA i Pekao SA w
Krakowie. Jest Ekspertem Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku
Banków Polskich oraz Ekspertem Instytutu Copernicus. Były Prezes
Association of Certified Fraud Examiners Polska. Posiada ponad
13 letnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa instytucji
finansowych,
spółek
prawa
handlowego,
Compliance,
rynku
kapitałowego i zagadnień IT. Pracując w Banku BPH SA wprowadził
szereg nowatorskich rozwiązań w zakresie kontaktów z Klientami
zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, oraz bezpieczeństwa IT.
Doświadczenie w zakresie wsparcia Obsługi Korporacyjnej, Pionu IT i
Bezpieczeństwa Spółki w tym w zakresie ryzyka operacyjnego,
zarządzania ciągłością prowadzenia biznesu, ryzyka utraty reputacji
oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i
pracowników, zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów
teleinformatycznych,
procedur,
rozwiązań,
standardów,
audyt
bezpieczeństwa prawnego, zagadnień związanych z Compliance
przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych.

75

Prezes Zarządu
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Dane kontaktowe
Piotr Krajewski Prezes Zarządu
e - mail: piotr.krajewski@bezpieczny-bank.eu
tel. kom./mobile +48605610623
Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o. o.
ul. Portowa 22A, 30 - 709 Kraków,
tel. +48 12 294 25 80, fax. +48 12 294 25 81,
www.bezpieczny-bank.eu
NIP: 6751482480, REGON: 122691188, KRS 0000438113
Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy
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