Bezpieczeństwo IT Kraków
Cena netto: 0,00 zł
Czy bezpieczeństwo IT jest potrzebna w Państwa firmie?
Czy ważne jest dla Państwa bezpieczeństwo IT i pewność, że przechowywane lub
usuwane informacje z nośników danych nie dostaną się w niepowołane ręce?
Czy w przypadku awarii sprzętu komputerowego Państwa dane są dobrze
zabezpieczone?
Oferowana przez nas usługa Bezpieczeństawo IT ma na celu zminimalizowania ryzyka powstania
zagrożeń, które mogą wpłynąć na zatrzymanie lub spowolnienie procesów biznesowych Państwa
firmy. Możemy wyróżnić kilka obszarów:
●
●
●
●
●

obszar zasilania urządzeń elektronicznych
obszar sprzętowy - komputery, drukarki, faxy, itp
obszar połączeń sieciowych - łącza internetowe, lokalna sieć komputerowa
obszar dostępu do oprogramowania i zasobów informacyjnych
obszar dostępu fizycznego do pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi

Wyodrębnienie obszarów pozwala na skoncentrowaniu się i zastosowaniu odpowiednich
systemów zabezpieczeń, systemów monitorujących i ostrzegających o naruszaniu założonych
procedur bezpieczeństwa do danego obszaru. Następnie wszystkie obszary zintegrujemy w
jeden system informacyjny pozwalający nam na odpowiednią reakcję w sytuacji alarmowej. W
rezultacie instalacja odpowiednich systemów wpływa na bezpieczeństwo IT i w maksymalnym
możliwym stopniu wyeliminuje zagrożenia mechaniczne i zewnętrzne.
Przykłady:
●

●

●

W chwili utraty zasilania elektrycznego urządzenia komputerowe otrzymają awaryjne zasilanie
z UPSów podtrzymujących pracę przez pewien okres. System informatyczny poinformuje
wszystkich użytkowników o zaistniałej sytuacji – pojawi się komunikat o konieczności zapisania
aktualnej pracy i wyłączenia urządzeń. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, po upływie określonego
czasu system informatyczny sam uruchomi procedurę zabezpieczenia danych i wyłączenia
urządzenia.
W przypadku braku komunikacji miedzy komputerami, system informatyczny wyśle
odpowiednią informację do administratora systemu w celu interwencji.
W przypadku nieautoryzowanej próby nieautoryzowanej próby dostępu do zasobów informacji
wszystkie zdarzenia zostaną zapisane - zarejestrowane. Zostaną uruchomione dodatkowe
systemy wpływające na bieg zdarzeń, zabezpieczając w ten sposób zdefiniowane wcześniej
obszary.

Dzięki doświadczeniu i szerokiej wiedzy zawodowej, praktycznie w sposób dowolny możemy
przewidywać scenariusze zdarzeń i możliwych zagrożeń, wpływając na zabezpieczenie ważnych
obszarów przed niepowołanym dostępem. Instalacja systemu bezpieczeństwa przez naszych
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fachowców to najlepsze rozwiązanie dla Państwa firmy.
Oferujemy:
●
●
●
●

Doradztwo i dobór rozwiązań do indywidualnych potrzeb Naszych klientów,
Wykonanie projektu i scenariuszy zabezpieczeń,
Wdrożenie i wykonanie ustalonych rozwiązań,
okresowy serwis i konserwacja po wykonawcza wraz z testami skuteczności działania
systemów bezpieczeństwa.
Przyjedziemy do Państwa firmy
Szybko!
Spełnimy Państwa potrzeby
Profesjonalnie!
Nauczymy jak efektywnie wykorzystać systemy informatyczne
Zabezpieczymy Państwa systemy IT przed awarią lub nieupoważnionym dostępem!

Pamiętaj! „Nikt nie boi się robić tego co robi dobrze”
Dlatego my w szczególności zadbamy o Twoje przyszłe samopoczucie ponieważ na wszystkie
usługi informatyczne udzielamy gwarancji.
Dzwoń już teraz! +48 12 654 31 13 Jesteśmy już jest w drodze!
Dojazd bezpłatny na terenie:
Kraków Stare Miasto
Kraków Grzegórzki
Kraków Prądnik Czerwony
Kraków Prądnik Bały
Kraków Krowodrza
Kraków Bronowice
Kraków Zwierzyniec

Kraków Dębniki
Kraków Łagewnki
Kraków Borek Fałęcki
Kraków Swoszowice
Kraków Podgórze Duchackie
Kraków Bieżanów
Kraków Prokocim

Kraków Podgórze
Kraków Czyżyny
Kraków Mistrzejowce
Kraków Bieńczyce
Kraków Wzgórza Krzesławcke
Kraków Nowa Huta

HERION - Twój IT Partner
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