
Rozpocznij  
cyfrową  
transformację 
już dziś  
Odkryj nowe możliwości 
dla swojego biznesu



Specjalizujemy się w obszarze outsourcingu IT oraz udostępniania elastycznej i bezpiecznej infra-

struktury IT w modelu usługowym.

Na przestrzeni lat zbudowaliśmy solidne podstawy działalności oraz rozwinęliśmy nasze kompe-

tencje o niezbędne w branży IT doświadczenie w dostarczaniu klientom optymalnych i indywidu-

alnie dobranych technologii informatycznych. Dzięki temu działamy globalnie, wspierając między-

narodowe i lokalne cele biznesowe naszych klientów. 

Na bazie doświadczeń świadczymy klientom usługi z obszaru outsourcingu IT, od prostych usług 

kolokacji po usługi chmury obliczeniowej, backupu danych, disaster recovery oraz business 

continuity.

Świat wokół nas przeszedł cyfrową rewolucję, 
która zmieniła oblicze wielu firm. Dlatego 
naszą misją jest pełne zaspokojenie 
potrzeb biznesu poprzez kompleksowe 
usługi IT w Polsce i za granicą. 

Od wielu lat realizujemy ją w oparciu 
o unikalne kompetencje w zakresie integracji 
IT oraz przetwarzania danych w chmurze. 

Kim  
jesteśmy?
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https://www.youtube.com/watch?v=U2-yk9VAaRY


Globalny zasięg projektów

Wasne ośrodki 
Data Center

ISO 27017, ISO 27001
ISO 9001

Ponad 30 lat  
doświadczenia

Kompetencje 
integratora IT

Dlaczego  
Polcom?
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ISO 27017

w zakresie systemu zarządzania bezpieczeń-

stwem informacji w usługach przetwarzania 

w chmurze.

ISO 9001  

w zakresie doradztwa, rozwoju i moderni-

zacji, sprzedaży i utrzymania systemów infor-

matycznych, usług wdrożeniowych i serwi-

sowych, systemów i sprzętu IT, projektów 

outsourcingu IT, usług przetwarzania 

w chmurze.

PCI DSS 

Wielokrotna certyfikacja PCI DSS 

dla klientów z sektora bankowego w zakresie 

płatności on-line.

ISO 27001

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem 

informacji i przetwarzania danych opar-

tych na infrastrukturze IT naszego własnego 

centrum danych.

Odkryj nasze usługiStandardy i certyfikaty 

Ponieważ bezpieczeństwo informacji naszych klientów jest 
dla nas kluczowe, nieustannie dążymy do tego, aby nasze 
usługi spełniały najwyższe międzynarodowe standardy.

Nasze zaangażowanie w te kwestie znajduje odzwierciedlenie w posiadanych przez nas  

certyfikatach bezpieczeństwa:
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W ramach usługi Polcom Managed Cloud Services 
skupiamy się na zaspokojeniu potrzeb naszych 
klientów w obszarze zarządzania infrastrukturą IT. 

Realizujemy projekty od poziomu service desk, aż do poziomu zarządzania rozbudowanymi środo-

wiskami informatycznymi.

Nasza oferta  
to nie „body leasing”
Managed Cloud Services to profesjo-

nalne usługi administracji, z gwaranto-

wanym poziomem dostępności usług. 

Bierzemy pełną odpowiedzialność za 

wybrany zakres zarządzania.

Mamy międzynarodowe  
doświadczenie
Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu znamy 

realia rynkowe i wiemy, że kluczowym wyzwa-

niem firm prowadzących projekty informatyczne 

dla swoich klientów jest pozyskiwanie kompetencji 

i zasobów do realizacji projektów.

Zarządzamy  
chmurą
Specjalizujemy się w zarządzaniu infrastrukturą serwerową oraz wdrażaniu i zarządzaniu chmurą 

prywatną oraz hybrydową. Sprawujemy opiekę administracyjną nad serwerami znajdującymi się 

zarówno w data center klienta, w popularnych chmurach obliczeniowych (AWS, Azure), jak i w dowol-

nych data center w Europie i na świecie.
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Platforma Polcom Cloud

Chmura  � Dane przechowywane w 2 data center 

 � Gwarantowana dostępność usług

 � Redundancja danych:

 — snapshot

 — replikacja

 — backup

 — przełączenie na ośrodek zapasowy 

bez przerwy w pracy operacyjnej 

systemów

Udostępniamy wygodne i bezpieczne rozwiązania IT 

dla biznesu, pozwalające na korzystanie ze skalowal-

nych środowisk informatycznych, przy jednoczesnym 

braku konieczności ponoszenia kosztów infrastruktury 

IT i jej utrzymania. Polcom Cloud pozwala na ciągły 

rozwój biznesu, umożliwiając cyfrową transformację 

firm, optymalizując koszty inwestycyjne i zwiększając 

bezpieczeństwo danych. 

 — Publiczna

 — Prywatna

 — Hybrydowa

Aplikacje dostępne  
w Polcom Cloud

 � SAP HANA

 � IFS Applications

 � Microsoft Exchange

 � Microsoft SharePoint 

 � Microsoft Dynamics AX 

 � Microsoft Dynamics 365  

 � Sage

 � Infor

Systemy operacyjne

 � Windows

 � UNIX

 � Linux

Bazy danych

 � Postgre SQL

 � Microsoft SQL Server

 � IBM DB2

 � Oracle

02
Polcom 
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Wirtualizacja  
dopasowana  
do twoich potrzeb

XEN VMware

HyperV OracleVM

Hardware 

Polcom Cloud oparty 
jest na komercyjnej 
platformie sprzę-
towej, znajdującej się 
w Polcom Data Center. 

Niezależnie od wielkości, umożliwia 

uruchomienie dowolnego projektu 

IT i dowolne modyfikowanie jego 

parametrów w miarę upływu czasu.

Środowisko IT
na miarę potrzeb biznesu

Usługi Polcom IaaS daje możliwość zbudo-

wania dowolnego środowiska IT, idealnie 

dopasowanego do potrzeb Twojego biznesu. 

Od prostych rozwiązań do rozbudowanych 

środowisk disaster recovery.

Wydajna platforma 
pod dowolne aplikacje biznesowe

Polcom PaaS umożliwia wykorzystanie profe-

sjonalnej platformy informatycznej w modelu 

usługowym. To kompletne środowisko do 

uruchomienia dowolnej aplikacji biznesowej. 

Usługa umożliwia efektywne zarządzanie 

platformą chmurową. Platform as a Service 

oferuje projektowanie, wdrażanie, migrację 

i optymalizację środowiska chmury oblicze-

niowej – zgodnie z potrzebami Twojej firmy.

Dowolne aplikacje
w modelu usługowym

Usługa Polcom SaaS pozwala na korzystanie 

z programów informatycznych bez koniecz-

ności ich zakupu. Polega na udostępnieniu 

użytkownikowi oprogramowania przez 

Internet. Otrzymujesz dostęp do wybranego 

oprogramowania, dzięki któremu możesz 

lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.

Backup
dopasowany do potrzeb 

Transformacja cyfrowa sprawiła, że dane 

to najcenniejszy kapitał firmy. Zapewniamy 

kompleksową usługę tworzenia kopii zapaso-

wych i archiwizacji danych. Usługa backupu 

to przekrojowy zestaw rozwiązań zaprojek-

towane zgodnie ze specyficznymi potrzebami 

klienta w celu ochrony lub konieczności przy-

wrócenia danych.  Dane są przechowywane 

w schemacie D2D2T (Disk-to-Disk-to-Tape).
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Odkryj 
jakie korzyści  
daje Polcom Cloud

01

Optymalizacja 
kosztów

Dzięki usługom przetwa-

rzania w chmurze, klienci nie 

muszą inwestować w dodat-

kowy sprzęt IT. Każde środo-

wisko jest udostępniane klien-

towi na żądanie, zgodnie 

z potrzebami jego firmy.

02

Skalowalność 

Dzięki udostępnianiu infra-

struktury IT w modelu chmu-

rowym, klienci Polcom 

zyskują pełne dostosowanie 

do projektu, który chcą reali-

zować.

03

Elastyczność 

Usługa gwarantuje klientom 

szybszą reakcję na zmie-

niające się warunki bizne-

sowe Oznacza to, że klient 

może w dowolnym momencie 

rozwinąć zasoby IT, bez 

inwestowania w dodatkowy 

sprzęt.

04

Ciągłość działania 

Ciągła praca urządzeń  

oraz gwarantowane zasilanie potwier-

dzone osobną umową  

SLA.

05 

Przewidywalne koszty 
operacyjne

Jasny, oparty na subskrypcji  

i dostosowany do aktualnych 

potrzeb klienta model płatności, 

a także SLA znacząco wpływają  

na poprawę płynności finansowej 

firmy. 
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03
Business 
continuity

Disaster Recovery Center 

To kompletne rozwiązanie zapewniające gwarancję ciągłości działania firmy, uwzględniające scena-

riusz przełączenia funkcji podstawowego ośrodka przetwarzania danych Twojej firmy do centrum 

zapasowego. Usługa jest kompleksowa i działa zarówno na poziomie środowiska informatycznego, 

jak i udostępniania stanowisk biurowych w przypadku katastrofy.  

Biuro zapasowe 

Ciągłość działania firmy zależy od wielu czyn-

ników. Jednym z nich jest możliwość kontynu-

acji pracy w wypadku katastrofy w siedzibie 

klienta. Dla firm, dla których kluczowym 

aspektem jest utrzymanie ciągłości działania, 

świadczymy usługę biura zapasowego. 

 � Ponad 1000 stanowisk 

Stanowiska w pełni wyposażone  

w infrastrukturę IT

 � 3 lokalizacje 

Skawina pod Krakowem, Alwernia 

pod Katowicami, Warszawa 

 � Dostęp 24/7/365  

Nadzór Centrum Monitoringu Polcom

Dowiedz się więcej na temat Business Continuity na

  polcom.com.pl/uslugi/ciaglosc-dzialania-biznesu/zapasowe-centrum-danych

Przygotuj firmę na wypadek katastrofy  
i zabezpiecz ciągłość jej działania
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Spełnienie wszystkich 
wymogów oraz wdrożenie 
i zakup odpowiednich techno-
logii w zakresie bezpieczeństwa 
jest kosztowne i wymaga 
licznych kompetencji. 

Właśnie dlatego udostępniamy usługę Security as 

a Service. Dzięki niej możesz korzystać z najbar-

dziej zaawansowanych technologii w obszarze 

bezpieczeństwa, z zachowaniem norm i regu-

lacji prawnych, przy jednoczesnej optymalizacji 

kosztów inwestycyjnych.

KonektSec 
Incydent Panel

Zautomatyzuj procesy zarządzania 

bezpieczeństwem w swojej firmie. 

Dzięki usłudze możesz samodzielnie 

zarządzać wykrywaniem incydentów 

oraz generować elektroniczną doku-

mentację IT.

KonektSEC 
Rejestr RODO 

Przetwarzanie danych osobowych wymaga 

szczególnej uwagi w zakresie zapewnienia nale-

żytego zabezpieczenia informacji. KonektSec – 

Rejestr RODO  to przyjazna dla użytkownika apli-

kacja do kompleksowego zarządzania procesami 

związanymi z przetwarzaniem danych osobo-

wych zgodnie z RODO.

KonektSEC

SOC Patrol 

Monitoruj incydenty bezpieczeństwa 

w trybie 24/7. Dzięki usłudze otrzy-

mujesz natychmiastową informację 

o zagrożeniach i zyskujesz niezbędny 

czas na analizę ryzyka oraz wyko-

nanie niezbędnych zgłoszeń. 

Poznaj wszystkie usługi związane z bezpieczeństwem w Polcom

  polcom.com.pl/uslugi/security-as-a-service

04
Security 
as a service
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Data Center Alwernia

Data Center Skawina

W trosce o zapewnienie klientom Polcom  
bezpieczeństwa wymaganego dla infrastruktury 
o znaczeniu krytycznym,  zapewniamy  
trzy poziomy prywatności centrum danych:

Poznaj ośrodki 
data center Polcom

01

 
Współdzielona  
lub dedykowana 
szafa

02

 
Dedykowany  
kiosk 

03

 
Dedykowana 
komora 

05
Kolokacja

Warszawa

Data center 
Skawina

Data center 
Alwernia

2120 www.polcom.com.pl

http://www.polcom.com.pl


Zaufali nam

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zaufało nam już wielu 
klientów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym

Amway, Polaris, Allegro, Carrefour, Synthos, BNP Paribas, Sweco, Nationale Nederlanden, Global 

Cosmed, Skanska, Brenntag, Halsang, Polimex-Mostostal.

Case study Case study Case study

Cyfrowa transformacja dokonuje się na naszych oczach. 

Możesz przejść tę drogą sam,  

możesz też wybrać inny sposób.

22 www.polcom.com.pl

https://www.youtube.com/watch?v=yWdIMPTZkVw
https://www.youtube.com/watch?v=v8GZ-GqIH-U
https://www.youtube.com/watch?v=zKqBIIKD0qo
http://www.polcom.com.pl


Skontaktuj się z nami 

ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina, Poland

  office@polcom.com.pl

  +48 12 420 53 00 

  www.polcom.com.pl    

  linkedin.com/company/polcom

mailto:office@polcom.com.pl
http://www.polcom.com.pl
https://www.linkedin.com/company/polcom/?viewAsMember=true
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