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Bezprecedensowy

od

współdziałać. Budowanie regionalnych ekosystemów umożliwia pogłębioną i wydajną

(ICT)

współpracę między różnorodnymi interesariuszami, gromadzenie i swobodny przepływ

istotnie zmienił reguły gry. Pandemia SARS-CoV-2

wiedzy, dobrych praktyk i kluczowych kompetencji. Zachęca również do inwestowania

przyspieszyła

w obiecujące technologie na wczesnych etapach rozwoju. Oto dlaczego stworzyliśmy

technologii

wzrost

naszej

zależności

informacyjno-komunikacyjnych
tylko

Cyberbezpieczeństwo

ten
nie

nieodwracalny
jest

już

proces.
odległym

#CyberMadeInPoland.

problemem działów IT. Stało się ono podstawą

Polski

funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także systemów

innowacyjnych firm tworzących polski przemysł IT-security. Klaster wspiera rozbudowę̨

społecznych i ekonomicznych, które kształtują nasze

i eksport krajowych usług oraz produktów, pomaga wypracowywać kluczowe polityki

Klaster

Cyberbezpieczeństwa

#CyberMadeInPoland

reprezentuje

45+

życie codzienne.

publiczne i regulacje, wreszcie upowszechnia wiedzę branżową, edukowując rynek.

Według różnorakich badań, od 60 do 90% z nas nie czuje się w bezpiecznie

#CybermadeInPoland to jedna z zaledwie dwóch instytucji w Europie Środkowo-

cyberprzestrzeni. Nic dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę, że według szacunków liczba

Wschodniej, które otrzymały akredytację Europejskiej Organizacji Cyberbezpieczeństwa,

różnych warinatów złośliwego oprogramowania pojawiających się codziennie sięga

umożliwiajcą nadawanie znaku „Cybersecurity Made in Europe”. Klaster reprezentuje

jednego miliona. Tylko w roku 2019 globalne raporty wykazały wystąpienie ponad 1900

także cały region środkowej Europy na platformie Global EPIC, zrzeszającej ponad

poważnych ataków w sieci, co oznacza około pięciu dziennie. Ostatecznie trudno ocenić

trzydzieści ekosystemów cyberbezpieczeństwa z czterech kontynentów.

całość strat wywołanych cyberprzestępczością na świecie, ale przyjmuje się, że może

Z wielką satysfakcją oddaję w Państwa ręce pierwsze wydanie portfolio Klastra

ona wynosić od jednego do nawet trzech procent (!) globalnego PKB.

#CyberMadeInPoland, w którym znajdziecie:

Obecny krajobraz cyberzagrożeń stanowi jedno z największych wyzwań, które może

45+ firm tworzących polski przemysł cyberbezpieczeństwa

spowolnić cyfrową transformację gospodarek. Z drugiej jednak strony, to także szansa

50+ zakresów merytorycznych w których działają firmy #CyberMadeInPoland

dla innowacyjnych przedsiębiorców. Cyberbezpieczeństwo należy do najszybciej

100+ stron poświęconych produktom i usługom cyberbezpieczeństwa

rosnących sektorów rynku ICT . Według rozmaitych raportów światowe wydatki na
produkty i usługi związane z bezpieczeństwem IT sięgnęły w 2020 między 120 a 190
miliardów dolarów. W ostatniej dekadzie rynek ten rósł 8 do 10% rocznie, a prognozy na
kolejne 10 lat przewidują dalszy stały wzrost.
By móc odpowiedzieć na najbardziej naglące kwestie bezpieczeństwa cyfrowego
oraz kształtować światowy rynek cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwa muszą
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AFINE

Bezpieczeństwo
aplikacji

Human
Factors

Bezpieczeństwo
IoT

Bezpieczeństwo
sieci

www.afine.com
Usługa polega na symulacji ataku na aplikacje, systemy oraz organizacje. Symulacja

Kategoria

• Testy penetracyjne aplikacji

ta niczym nie różni się od realnego zaawansowanego ataku skierowanego na zasoby

produktu/

• Testy penetracyjne infrastruktury

instytucji.

usługi

• Testy Red Teaming/Purple Teaming

Zamiarem naszego zespołu nie jest jednak wyrządzenie jak największych szkód, tak jak

• Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

ma to miejsce podczas rzeczywistego ataku, lecz wskazanie, gdzie i konkretnie jakie

• Audyty bezpieczeństwa

usprawnienia należy zaimplementować.
Przeprowadzenie kontrolowanego ataku pozwala na zdobycie dodatkowej pewności i

Główne

Odbiorcami rozwiązań pozostają przedsiębiorstwa z sektorów:

radykalne podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych zasobów.

segmenty

bankowość & fintech, gambling, e-commerce, high-tech,

klientów

healthcare

Kontakt

Artur Byszko

Problem który rozwiązujemy
Aplikacje

i

systemy

informatyczne

posiadają

błędy

bezpieczeństwa,

których

wykorzystanie pozwala na przejęcie kontroli nad nimi, a co za tym idzie kradzież oraz

abyszko@afine.com

utratę danych.
Biorąc pod uwagę wynikające z tego tytułu zagrożenia i bazując na wieloletnim
doświadczeniu naszego zespołu ekspertów, z powodzeniem przeprowadzamy
kontrolowane

cyberataki

i

testy

bezpieczeństwa

rozwiązań

technologicznych

wykorzystywanych w ramach organizacji.

Adres

Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa
Uniwersytecka 20
40-007 Katowice

Skupiamy się na profesjonalnym wynajdywaniu podatności, zanim zostaną one
wykorzystane przez atakujących i wspieramy wymagających klientów w budowaniu
jeszcze lepszych i bardziej efektywnych mechanizmów obrony przed atakami.

12

13

Arcabit

Ochrona przed
złośliwym
oprogramowaniem

Human
Factors

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

Bezpieczeństwo
sieci

www.arcabit.pl
Oprogramowanie antywirusowe i ochronne Arcabit to całkowicie polskie rozwiązanie

Kategoria

• Producent oprogramowania antywirusowego i ochronnego

pozwalające na zabezpieczenie systemów Windows i Android zarówno u użytkowników

produktu/

• Analiza malware z wykorzystaniem zaawansowanego

indywidualnych jak i w sieciach w sektorze publicznym, edukacji oraz w firmach.

usługi

Chronimy wszystkie obszary, które mogą stanowić cel lub ścieżkę ataku na zasoby naszych

środowiska badawczego
• Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu

Użytkowników i Klientów. Oprogramowanie Arcabit analizuje pocztę elektroniczną, cały

cyberbezpieczeństwa

ruch sieciowy ze szczególnym uwzględnieniem aktywności przeglądarek internetowych,
wszystkie operacje w systemie plików, dostęp do nośników USB. Informacje zbierane

Główne

Edukacja, sektor publiczny, administracja, firmy, użytkownicy

przez poszczególne warstwy ochronne są dodatkowo wspólnie analizowane w module

segmenty

indywidualni

RoundKick EDR, który pozwala na błyskawiczne wykrycie i unieszkodliwienie nowych

klientów

zagrożeń. Nasza autorska technologia Safe Storage chroni dokumenty i inne ważne
pliki użytkowników przez zaszyfrowaniem lub zniszczeniem.

Kontakt

Problem który rozwiązujemy

Grzegorz Michałek
grzegorz.michalek@arcabit.pl
531 103 621, +48 22 532 69 30

Arcabit to producent oprogramowania antywirusowego i ochronnego. Nasze rozwiązania
pozwalają na zabezpieczenie systemów przed szkodliwym oprogramowaniem i szkodliwą
aktywnością. Jako całkowicie polska firma jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na
zagrożeniach ukierunkowanych na naszą rodzimą cyberprzestrzeń.
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Adres

Graniczna 50
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
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Axence

Bezpieczeństwo
aplikacji
www.axence.net

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Human
Factors

Axence nVision® to złożone z 6 modułów kompleksowe narzędzie do zarządzania

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

i

produktu/

• Bezpieczeństwo sieci

usługi

• Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

zapewniania

bezpieczeństwa

IT.

Dzięki

wygodnej,

zcentralizowanej

konsoli

administratorzy IT mogą w jednym narzędziu skutecznie zarządzać całością zasobów
IT oraz wspierać użytkowników w organizacji. Program umożliwia budowanie polityki

• Monitorowanie sieci i użytkowników

dostępu i bezpieczeństwa z perspektywy użytkownika (monitoring + ochrona danych),

• Zarządzanie zasobami IT

wzmacnia ochronę danych oraz pozwala na monitorowanie kluczowych usług. System
pozwala na podejmowanie czynności z zakresu informatyki śledczej. nVision wspiera
kadrę menadżerską w zwiększaniu sprawności organizacyjnej firmy, optymalizacji
wydatków, zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości działania. Jednocześnie stanowi
wsparcie w spełnianiu wymogów prawa, norm i standardów typu RODO, ISO 27001, KRI.

Problem który rozwiązujemy

Główne

Administracja publiczna, przemysł i produkcja, budownictwo,

segmenty

nieruchomości, bankowość, sektor medyczny, sektor

klientów

turystyczny, placówki edukacyjne

Kontakt

Robert Posłajko PR & Marketing Manager
robert.poslajko@axence.net

Oprogramowanie Axence nVision© umożliwia kompleksowe zarządzanie infrastrukturą
IT

oraz

podnoszenie

poziomu

bezpieczeństwa

informatycznego

+48 12 448 13 27 , +48 533 884 482

organizacji.

Rozwiązanie odpowiada na kluczowe potrzeby organizacji w zakresie monitorowania
sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy
technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. nVision pomaga wdrażać i stosować

Adres

ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków

polityki bezpieczeństwa użytkowników i ochrony danych. Pozwalana na proaktywne
monitorowanie sieci u urządzeń w celu ochrony przez przestojami i awariami.
Dodatkowo umożliwia na optymalizacji i zarządzanie zasobami IT w tym licencjami,
oprogramowaniem i sprzętem oraz wykonywanie audytów.
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Bezpieczeństwo
sieci
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BW Advisory

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

www.itgrc.pl

Compliance

Zarządzanie
ryzykiem

Bezpieczeństwo i odporność organizacyjna: wdrażanie i doskonalenie systemów

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania.

produktu/

• Budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Usługi typu virtual: CISO (Oficer bezpieczeństwa informacji); Pełnomocnik ds.

usługi

bezpieczeństwa informacji; Pełnomocnik ds. Zintegrowany Systemów Zarządzania; IOD

ciągłością usług IT

Nowe technologie i IT GRC: budowanie strategii IT; wdrażanie i doskonalenie systemów

• Wdrażenie frameworków i standardów w obszarze

zarządzania usługami IT; wsparcie przy wyborze i wdrożeniu narzędzi GRC.
IT

GRC:

Certyfikowane

informacji
• Wdrażanie dokumentacji i rozwiązań w obszarze zarządzania

(Inspektor Ochrony Danych); oraz inne.

Akademia

Inne

szkolenia,

edukacja

z

IT

GRC&Audit

cyberbezpieczeństwa
i

cyberbezpieczeństwa.
Audyt: audyt dostawców m.in. ISAE 3402, SSAE16, SOC 1, 2, 3; audyt systemów compliance
i antykorupcyjnych; audyt IT; oraz inne.

• Edukacja/szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

Główne

Startupy, firmy technologiczne, Fintechy, Centra Danych,

segmenty

Instytucje medyczne, Instytucje finansowe, firmy energetyczne

klientów

Problem który rozwiązujemy
Dostarczamy wiedzę, profesjonalne wsparcie, szyte na miarę rozwiązania w zakresie

Kontakt

Governance, Risk, Compliance & Audit.

Sebastian Burgemejster
biuro@itgrc.pl
+48 604 559 818

Adres

ul. gen. Władysława Andersa 37/25
00-159 Warszawa
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COIG

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

www.coig.pl
COIG S.A. jest firmą specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych, dedykowanych

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

rozwiązań

produktu/

• Backup i archiwizacja danych

usługi

• Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

informatycznych,

wspomagających

procesy

zarządzania.

COIG

S.A.

umiejętnie wykorzystuje swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie i najnowsze
osiągnięcia informatyki dla zapewnienia swoim klientom realnego wsparcia w obszarach

• SOC

zastosowań IT. Od ponad 60 lat dostarczamy swoje rozwiązania dla średnich i dużych

• Wdrażanie dokumentacji i rozwiązań w obszarze IT Disaster

przedsiębiorstw, głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego,

Recovery

finansowego i ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, a także dla administracji
rządowej i samorządowej. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją oprogramowania
oraz realizujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania systemów informatycznych,
automatyki i elektroniki.

Główne

Sektor Prywatny, Administracja Publiczna, Administracja

segmenty

Rządowa, Sektor paliwowo-energetyczny, Sektor ochrony

klientów

zdrowia, Uczelnie wyższe

Kontakt

Anna Byś

Problem który rozwiązujemy
COIG SA posiada bardzo doświadczony zespół bezpieczeństwa (z osobami posiadającymi

anna.bys@coig.pl

certyfikaty CISM, CISSP, CCSP oraz CEH), z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu
systemów IT spełniających najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa oraz wysokiej
dostępności. Jesteśmy w stanie zaproponować szeroką gamę specjalistycznych usług w
zakresie bezpieczeństwa informacji, które zwiększają bezpieczeństwo systemów naszych
klientów poprzez: wykrywanie podatności (audyty, testy penetracyjne, testy aplikacji

Adres

ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Poland

– SAST/DAST, testy socjotechniczne), ciągłe monitorowanie (SOC), zabezpieczenie
danych (usługi zdalnego backupu, bezpieczeństwo baz danych), bezpieczna praca
(bezpieczeństwo stacji końcowych i serwerów, bezpieczny dostęp do sieci), wdrażanie
planów ciągłości działania (ISO 22301), wdrażanie planów Disaster Recovery
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ComCERT

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

www.comcert.pl

Compliance

Zarządzanie
ryzykiem

Managed
Services

Koncentrujemy się na usługach związanych z identyfikacją zagrożeń i incydentów w

Kategoria

• Outsourcing i budowa SOC/CSIRT/CERT, w szczególności

cyberprzestrzeni, tworzeniem i podnoszeniem kwalifikacji zespołów SOC i CSIRT/CERT

produktu/

outsourcing 1L SOC, 3 lL SOC, Cyber Threat Intelligence

oraz wsparciem w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa klientów.

usługi

(z naciskiem na polskie źródła zagrożeń)

Od 2019 roku jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A., co zwiększyło

• Wdrożenie wymagań UoKSC

nasze możliwości w zakresie opracowywania i wdrażania indywidualnych rozwiązań

• Audyty bezpieczeństwa: w tym SZBI, UoKSC, dojrzałości SOC/

technologicznych do specyfik organizacji naszych klientów.

CSIRT/CERT
• Wdrożenie, utrzymanie i serwisowanie systemów

Problem który rozwiązujemy

bezpieczeństwa
• Systemy ochrony stacji roboczych, infrastruktury sieciowej

W obliczu wzrastającej liczby zagrożeń w cyberprzestrzeni, wiele podmiotów stawia

i aplikacji

sobie pytanie, jak chronić swoje zasoby. Podstawowym dylematem w świetle zarówno
wzrastających potrzeb, jak i wymagań Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
jest wybór pomiędzy tworzeniem własnych komórek SOC/CERT, a scedowaniem tego
zadania na zewnętrznych specjalistów. Firmy stawiają pytania o wybór systemów lub
projektowanie zespołów. Bez względu na podjętą decyzję, ComCERT jest partnerem,

Główne

ComCERT prowadził liczne projekty dla Enisy (Europejskiej

segmenty

Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) oraz Komisji

klientów

Europejskiej czy Banku Światowego. Wśród naszych polskich
Klientów wyróżnić należy przede wszystkim sektor bankowy

który w takich sytuacjach może kompleksowo wesprzeć w budowie własnych rozwiązań

oraz energetyczny, gdzie usługi ComCERT cieszą się dużą

lub też outsourcingu bezpieczeństwa IT.

popularnością

Kontakt

biuro@comcert.pl
+48 22 112 0683

Adres

ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa
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Cryptomage

Szyfrowanie

Bezpieczeńśtwo
sieci

www.cryptomage.com
Cryptomage jest nowoczesną firmą informatyczną, świadczącą usługi w zakresie

Kategoria

• Bezpieczeństwo sieci

cyberbezpieczeństwa oraz ICT. Naszym flagowym produktem jest Cryptomage

produktu/

• Detekcja anomalii w ruchu sieciowym

Cyber Eye™ – rozwiązanie klasy Network Detection and Response (NDR) oferujące

usługi

• Intrusion Detection System

niskopoziomową analizę ruchu sieciowego w celu wykrywania ataków niesygnaturowych.

• Analiza ruchu (Flows)

Urządzenie zostało rozbudowane o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i

• RODO

uczenia maszynowego. System integruje się i współdziała z innymi rozwiązaniami
bezpieczeństwa (SOC, SOAR, SIEM, NGFW), aby zwiększyć poziom wykrywania
nieznanych typów cyberataków i zautomatyzować działania prewencyjne. Co więcej,
jako jedyne rozwiązanie tej klasy na rynku, Cryptomage Cyber Eye™ oferuje funkcje
wykrywania wycieków danych osobowych, pomagając firmom w spełnieniu wymagań

Główne

Duże firmy i korporacje posiadające departament ds.

segmenty

cyberbezpieczeństwa, operatorzy usług kluczowych,

klientów

administracja publiczna, dostawcy usług z zakresu
cyberbezpieczeństwa (outsourcing)

RODO.

Problem który rozwiązujemy

Kontakt

+48 71 757 55 69

• wykrywanie zaawansowanych ataków we wczesnej fazie (APT, ataki niesygnaturowe)
• analiza incydentów

Adres

• wycieki danych osobowych

info@cryptomage.com

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 40
01-863 Warszawa
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Inne

Cyber Security Center

Bezpieczeństwo
aplikacji

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

www.cybersecuritycenter.eu

Zarządzanie
ryzykiem

CSC przeprowadza audyty bezpieczeństwa systemów, infrastruktury oraz procedur

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

i praktyk działania. Audyt pozwala na ocenę przygotowania na zdarzenia cyber

produktu/

• Edukacja/szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

i opracowanie planów minimalizujących możliwości ich wystąpienia oraz ich

usługi

• Testy bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury IT

konsekwencje.

• Reakcja na incydenty cyber

CSC wykonuje testy bezpieczeństwa i testy penetracyjne systemów i aplikacji oraz

• Usługi na rzecz ubezpieczycieli: ocena ryzyka, rekomendacje,

prowadzi doradztwo w zakresie „security by design”. Inżynierowie CSC pomagają

warsztaty z reakcji na incydenty

zdefiniować kryteria bezpieczeństwa (uwzględniając wymogi regulatorów), które
powinny spełniać wdrażane rozwiązania IT.

Główne

Usługi CSC są skierowane przede wszystkim do sektora małych

Dopełnieniem działań jest przygotowanie firm na wypadek wystąpienia incydentów

segmenty

i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych, dla których

cyber, CSC prowadzi warsztaty pozwalające na przygotowanie praktycznych planów

klientów

kluczowa jest ciągłość działania. Wśród kluczowych branż są

reakcji na incydenty, planów ciągłości działania i planów odtworzenia po awarii.

produkcja i przemysł, transport i logistyka, sprzedaż detaliczna

Posiadacze polis cyber mogą korzystać z centrum reakcji na incydenty działającego

i hurtowa, e-commerce, medycyna oraz IT

w trybie 24/7/365 oraz likwidacji szkód cyber.

Problem we solve

Kontakt

info@cybersecuritycenter.eu

CSC oferuje usługi z zakresu budowania bezpieczeństwa cyber infrastruktury i biznesu

Adres

ul. Kościuszki 37

oraz wsparcia w reagowaniu na incydenty cyber.

40-048 Katowice

Dzięki współpracy z panelem specjalistycznych podmiotów zbudowaliśmy unikalną
wartość dla małych i średnich przedsiębiorstw: faktyczną dostępność usług i specjalistów
cyberbezpieczeństwa na najwyższym światowym poziomie także w razie incydentu.
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CyberStudio

Business
Continuity
oraz reakcja na
incydenty

www.cybersecurity.studio

Compliance

Human
Factors

Spółka Cybersecurity Studio stworzyła system, który umożliwia firmom wdrożenie i

Kategoria

• Testy bezpieczeństwa infrastruktury IT

utrzymanie efektywnego procesu zarządzania bezpieczeństwem w całej organizacji.

produktu/

• Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

CyberStudio kategoryzuje trzy główne domeny ryzyk, w ramach których analizuje

usługi

• Zarządzanie ryzykiem

i identyfikuje zdarzenia potencjalnie świadczące o nadchodzącym zagrożeniu:

• SOC

Infrastruktura, Użytkownicy, Procesy IT. Zakres funkcjonalności realizowanych w każdej

• Threat Intelligence / Threat Hunting

z trzech domen powoduje, iż CyberStudio staje się produktem kompletnym. System
odpowiada na potrzeby zarówno kadry kierowniczej oczekującej najważniejszych i
niezakłóconych informacji o ogólnym poziomie bezpieczeństwa w danej organizacji ale
także dostarcza precyzyjnie propozycje usprawnień w obszarze stricte technicznym.

Główne

Jako naszą podstawową grupę klientów zidentyfikowaliśmy

segmenty

średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-250 osób.

klientów

Wskazujemy na następujące segmenty klientów: branża
nieruchomości, prywatna opieka medyczna, dealerzy

Problem który rozwiązujemy

samochodowi, transport i logistyka, bankowość spółdzielcza
oraz doradztwo prawne. Koleją grupą w obszarze naszych

Cyberataki stają się coraz bardziej destrukcyjne a większość dostępnych na rynku
narzędzi

z

obszaru

Zarządzanie
ryzykiem

cyberbezpieczeństwa

stanowią

drogie

rozwiązania

zainteresowań są organizacje rządowe. Organizacje publiczne

klasy

są w szczególności podatne na koordynowane cyberataki

korporacyjnej – często poza zasięgiem średnich i mniejszych firm. Opracowaliśmy
zautomatyzowany system zapewniający bezpieczeństwo, którego obsługa nie wymaga
specjalistycznej wiedzy ani zatrudniania ekspertów. Mówiąc ogólnie, chronimy MŚP
przed bankructwem. Zapewniamy ochronę organizacji przed cyber-zagrożeniami

Kontakt

Antoni Omondi
antek@cyberstudio.systems

zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zabezpieczamy 24/7, przez cały rok. Wszystko po to aby

+48 509 191 862

nasi klienci mogli spać spokojnie.

Adres

Pl. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszów
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Cyberus Labs

Szyfrowanie

Potwierdzanie
tożsamości

Bezpieczeństwo
IoT

Inne

www.cyberuslabs.com
Cyberus Key to bezhasłowy, wieloczynnikowy system uwierzytelniania użytkowników,

Kategoria

• Bezhasłowe uwierzytelnienie użytkowników

który zapewnia łatwe i szybkie logowanie oraz potwierdzenie operacji w dowolnej

produktu/

• Bezhasłowe uwierzytelnienie urządzeń IoT

usłudze internetowej lub mobilnej. Dzięki jednocześnie łatwemu i bezpiecznemu

usługi

• Szyfrowanie komunikacji między urządzeniami IoT

uwierzytelnieniu Cyberus Key zapewnia bezkonkurencyjnie proste użytkowanie - bez

• Potwierdzenie operacji i transakcji

konieczności tworzenia, przechowywania lub zapamiętywania nazw użytkownika /

• Predictive maintenance i monitorownie zagrożeń sieci

haseł. Gwarantuje wielopoziomową ochronę operacji i transakcji on-line dla firm i
konsumentów. ELIoTPro to uniwersalne i kompleksowe rozwiązanie nowej generacji
dla systemów IoT, obejmujące uwierzytelnianie, komunikację i szyfrowanie. Od
uwierzytelniania użytkowników i urządzeń z ultrabezpieczną metodologią szyfrowania
„Lightweight Encryption”, stworzoną specjalnie dla urządzeń IoT, po Rules Engine

Główne

Bezhasłowy, wieloczynnikowy system do uwierzytelniania

segmenty

użytkowników i potwierdzania transakcji Cyberus Key to idealne

klientów

rozwiązanie dla e-commerce, e-zdrowia, fintechu, bankowości.
ELIoTPro zapewnia ochronę sieci IoT w: Industry 4.0, Smart

monitorujący i wykrywający wszelkie usterki oraz oparty na AI system auto-naprawiania

Building / Home, Smart Cities i Automotive

systemów IoT.

Problem we solve

Kontakt

marek.ostafil@cyberuslabs.com

Nasze rozwiązania eliminują statyczne dane logowania (hasła, nazwy użytkowników)

+48 692 437 857

z procesu uwierzytelniania użytkowników i urządzeń. W ten sposób eliminujemy
jeden z największych problemów działalności online - ryzyko kradzieży danych
uwierzytelniających, odpowiedzialnych za 80% naruszeń danych. Eliminujemy
najczęstsze cyber zagrożenia, takie jak phishing, key logging, „man-in-the-middle”,

Marek Ostafil

Adres

ul. Warszawska 6/309
40-006 Katowice

klonowanie, ataki relay. ELIoTPro wspierany przez autorski algorytm Lightweight
Encryption, zaprojektowany specjalnie dla urządzeń IoT, zapobiega ich przechwytywaniu
i atakom DDoS. Rozwiązujemy problem braku szyfrowania dla urządzeń o małej pamięci,
niskiej mocy obliczeniowej i ograniczeniach w zasilaniu.
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CyCommSec

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

www.cycommsec.com

Compliance

Managed
Services

Zarządzanie
ryzykiem

BeeSecure – jest to platformowa umożliwiająca ciągłe zabezpieczenie, monitorowanie

Kategoria

• Ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa cybernetycznego

i eliminacje podatności. BeeSecure kładzie główny nacisk na podejście proaktywne

produktu/

• Pentesty

– ofensywne. Łączy w sobie zintegrowaną platformę narzędziową, metryki poziomu

usługi

• Audyty cyberbezpieczeństwa

cyberbezpieczeństwa, moduł do zarządzania podatnościami oraz moduł compliance.

• Usługi SOC

Całość zamknięta jest w miesięcznej subskrypcji z dedykowanym serwisem.

Problem który rozwiązujemy

• Usługi konsultingowe w zakresie SOC

Główne

Dostarczanie kompleksowych usług związanych z zabezpieczeniami cybernetycznymi
w obszarach IT/OT security, compliance, praktyki defencive oraz ofencive security,

BFSI, Przemysł – produkcja, Sektor publiczny

segmenty
klientów

szkolenia oraz ubezpieczenia cybersecurity.
Główny wyróżnik – dedykowana platforma kompleksowej usługi jako serwis.

Kontakt

info@cycommsec.com

Adres

Orzycka 4/156
02-695 Warszawa
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DCD-SEMI

SEMI

Szyfrowanie

Potwierdzanie
tożsamości

Inne

www.dcd-semi.com
CryptOne – system kryptograficzny opracowany przez inżynierów DCD oraz polskich

Kategoria

• IP Core

naukowców – kryptologów. Ten w 100% bezpieczny system kryptograficzny zapewnia

produktu/

• System-on-Chip

maksymalizację wydajności kryptografii asymetrycznej, przyspieszając takie działania

usługi

• Obsolete Parts (EOL, End of Life)

arytmetyczne jak: potęgowanie modułowe, mnożenie, inwersja, odnajdywanie GCD, a

• CPU

także podwajanie punktów.

• Interface

DSHA2-256 – to przykład jednego z modułów kryptograficznych, które opracowała
spółka na potrzeby kryptografii. Dzięki nim każda firma może projektować elektronikę

Główne

Działy R&D firm zajmujących się projektowaniem i produkcją

na swoje potrzeby, bez ryzyka ataków typu back-door czy ataków z wektorem mocy,

segmenty

elektroniki. Produkty DCD-SEMI mogą być wykorzystane w

temperatury czy innych parametrów. Każde z tych rozwiązań bazuje na autorskiej

klientów

każdym urządzeniu elektronicznym, bowiem są to rozwiązania

architekturze DCD-SEMI, dzięki czemu finalne rozwiązanie posiada zabezpieczenia na

niezależne technologicznie – w chwili obecnej można je

najniższym możliwym poziomie.

implementować w każdej technologii w krzemie, a w przyszłości
np. w grafenie

Problem który rozwiązujemy
DCD-SEMI bazuje na ponad dwóch dekadach doświadczenia przy projektowaniu
innowacyjnych układów scalonych. Firma zaprojektowała ponad 70 różnego typu

Kontakt

+48 32 282 82 66

architektur, pośród których znajdują się m.in. najszybszy na świecie procesor z rodziny
8051, pierwszy w historii Polski komercyjny procesor 32-bitowy czy też 100% bezpieczny
system kryptograficzny. Ostrożne dane szacunkowe mówią, że co najmniej 500 000 000
urządzeń elektronicznych na całym świecie zbudowano na podstawie naszych

tomasz.cwienk@dcd.pl

Adres

ul. Wrocławska 94
41-902 Bytom

projektów. Ostatnie lata to czas wytężonej współpracy z najlepszymi kryptologami w
Polsce, dzięki czemu firma wprowadziła szereg unikalnych sprzętowych zabezpieczeń
kryptograficznych.
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Defenselayers

Bezpieczeństwo
aplikacji

Inne

www.defenselayers.com
Defenselayers

to

firma

zajmująca

się

cyberbezpieczeństwem

kontenerów

Kategoria

aplikacyjnych. Wykorzystując skumulowane, ponad 100-letnie doświadczenie naszego

produktu/

zespołu w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dostarczamy produkty i usługi,

usługi

które zapewniają bezpieczeństwo kontenerów naszych klientów oraz ich zgodność z
formalnymi wymaganiami regulacyjnymi. Defenselayers dostarcza kompletny stos
technologiczny w zgodnych z OCI i bezpiecznych kontenerach przeznaczony do
tworzenia i utrzymywania mikroserwisów dedykowanych do eksploatacji w chmurze.

• Cyberbezpieczeństwo kontenerów aplikacyjnych
udostępniane w modelu SaaS

Główne

Producenci oprogramowania, domy softwarowe (lub działy

segmenty

IT inhouse w dużych przedsiębiorstwach), które tworzą

klientów

mikroserwisy z wykorzystaniem technologii kontenerowej

Kontakt

Aleksander Czarnowski

Stając się globalnym centrum wiedzy o aktualnych cyberzagrożeniach i lukach w
oprogramowaniu, możemy na bieżąco monitorować stan cyberbezpieczeństwa
dostarczanych przez Defenselayers kontenerów. Nasze rozwiązania są skuteczne,
neutralne technologicznie oraz łatwo integrują się ze środowiskami DevOps.

aleksander.czarnowski@defenselayers.com
+48 502 502 425

Problem który rozwiązujemy

Adres

Prawie 75% komponentów open source, które są powszechnie używane w

ul. Sabaly 58
02-174 Warszawa

oprogramowaniu komercyjnym, zawiera znane luki, z których prawie 50% kwalifikuje
się jako wysokie ryzyko. W świecie dynamicznie rosnących zagrożeń związanych z
cyberprzestępczością, w którym wiedza specjalistyczna w zakresie bezpieczeństwa
staje się unikalnym, rzadkim zasobem, gdy natężenie regulacji rzuca nowe wyzwania
organizacyjne oraz gdy rosną koszty związane z zapewnieniem zgodności z przepisami
prawa standardami przemysłowymi, rodzi się potrzeba prostych i skutecznych rozwiązań
umożliwiających zarządzanie cyberbezpieczeństwem aplikacji w chmurach.
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Energy Logserver

Bezpieczeństwo
sieci

Zarządzanie
ryzykiem

Inne

www.energylogserver.pl
Energy Logserver jest platformą do gromadzenia, korelacji i analizy wszystkich danych

Kategoria

• Budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

pochodzących ze środowiska IT. W ramach rozwiązania dostarczamy funkcjonalności,

produktu/

• Analiza incydentów

które pozwalają budować na jego bazie m.in. rozwiązania klasy: Log Management, SIEM,

usługi

• Bezpieczeństwo sieci

BI, APM, Network & Netflow Analysis, Infrastructure Monitoring. Rozwiązanie posiada

• Threat Intelligence / Threat Hunting

zaszyte mechanizmy AI oraz Machine Learning dające realne możliwości przewidywania

• Monitoring wydajności i analiza ruchu (Flows)

zachowań sieci, użytkowników i infrastruktury. Architektura Energy Logserver
pozwala na bezpieczne gromadzenie nieograniczonych ilości danych, zapewniając
przy tym wydajne mechanizmy wyszukiwania, bazujące na projekcie Elasticsearch.
Platforma dostarcza pakiet konektorów i parserów do dziesiątek źródeł danych, setki
predefiniowanych reguł korelacyjnych, dashboardów i raportów, a jednocześnie daje

Główne

Administracja publiczna, w tym urzędy centralne

segmenty

i samorządowe, uczelnie publiczne, urzędy UE, ochrona zdrowia,

klientów

bankowość, ubezpieczenia, ICT, operatorzy usług cloud i IT,
sektor energetyczny, paliwowy, gazowy, usługowy, transport,

Klientowi swobodę w jego dostosowaniu do indywidualnych potrzeb.

produkcja, przemysł ciężki

Problem który rozwiązujemy
Energy Logserver to platforma, która powstała jako odpowiedź na potrzebę gromadzenia

Kontakt

sales@energylogserver.pl

i analizy coraz większych ilości danych pochodzących ze środowiska informatycznego.

+48 601 199 639

Przyświecał nam cel, aby stworzyć platformę, która daje możliwości gromadzenia
wszystkich wartościowych danych przy zachowaniu prostego i efektywnego modelu
licencjonowania odmiennego od zasad stosowanych na rynku. Platforma dzięki swojej
elastyczności może być doskonale dostosowywana do realnych potrzeb Klienta dając

Łukasz Nieborek – Business Development Manager

Adres

ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa

przy tym użyteczne narzędzia nie wymuszając jednak sztucznie narzuconych ram.
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Famoc

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

Bezpieczeństwo
IoT

Bezpieczeństwo
aplikacji

Potwierdzanie
tożsamości

www.famoc.com
Platforma FAMOC to:
• bezpieczeństwo: chroni urządzenia i dane mobilne na wielu poziomach,
zapewniając m. in. szyfrowanie danych, ochronę hasłami, zdalne czyszczenie

Kategoria

• Mobile Device Management (MDM)

produktu/

• Enterprise Mobility Management (EMM)

usługi

• Unified Endpoint Management (UEM)

pamięci czy konfigurację VPN

• Bezpieczeńśtwo urządzeń mobilnych

• zarządzanie - identyfikuje, przechowuje i raportuje wszelkie dane związane z
infrastrukturą mobilną przedsiębiorstwa
• zabezpieczenie aplikacji - zapewnia wgląd w bieżące parametry aplikacji oraz
umożliwia centralną dystrybucję i instalację oprogramowania

Główne

Finanse/ bankowość, handel, transport/ logistyka, energetyka,

segmenty

ubezpieczenia/ consulting, służba zdrowia, sektor publiczny

klientów

Problem który rozwiązujemy
Kontakt

Bartosz Leoszewski

Famoc oferuje portfolio wiodących w branży rozwiązań dla rynku zabezpieczania i

bartosz.leoszewski@famoc.com

zarządzania urządzeniami mobilnymi, które umożliwia firmom zdalne kontrolowanie,

516 057 717

zarządzanie i zabezpieczanie ich infrastruktury mobilnej.
Platforma

FAMOC

manage

zapewnia

zarządzanie

zasobami,

aplikacjami,

bezpieczeństwem i dostępem do danych oraz zdalne wsparcie użytkownika końcowego,
zarówno jako rozwiązanie hostowane, jak i on-site.

Adres

Wajdeloty 12A
80-437 Gdańsk
Poland

Niezależnie od ilości urządzeń, systemu operacyjnego czy modelu zarządzania,
rejestracja urządzeń jest prosta i intuicyjna. FAMOC umożliwia wykonywanie działań
na jednym telefonie, ale również pozwala na operacje masowe na grupach urządzeń o
zróżnicowanych systemach operacyjnych.
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Findia

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Inne

www.findia.pl
Findia Cyber ubezpieczenie dla firm większości branż, które chcą zabezpieczyć się na

Kategoria

wypadek incydentów cyber. Zyskują finansowanie i specjalistyczne zasoby pozwalające

produktu/

wykryć źródło zdarzenia, zarządzić reakcją i przywrócić funkcjonowanie firmy po ataku.

usługi

Findia Tech&Cyber ubezpieczenie dedykowane firmom branży IT, które łączy OC

odszkodowawcze.
Findia Tech&Cyber for Contractors ubezpieczenie dedykowane specjalistom IT
pracującym w ramach umowy B2B na rzecz większych podmiotów, które kierują ich

dla firm technologicznych IT
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej + cyber
dla Kontraktorów

zawodowe z odpowiedzialnością z tytułu zdarzeń cyber. Spółki IT zyskują ochronę
z tytułu roszczeń z kontraktów oraz incydentów cyber, szkody własne, roszczenia

• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej + cyber

• Ubezpieczenia Cyber dla pozostałych branż

Główne

Dla produktu OC zawodowe + cyber - spółki technologiczne

segmenty

każdej wielkości i specjalizacji oraz Kontraktorzy IT,

klientów

Dla produktu cyber – większość branż, kluczowe branże to
produkcja i przemysł, sprzedaż detaliczna i hurtowa, transport

pracą. Kontraktor zyskuje pełną ochronę tak jak w przypadku spółek IT.

i logistyka, e-commerce, medycyna

Nasze rozwiązania występują w modelach: pełnej ocenie ryzyka dla dużych
przedsiębiorstw lub uproszczonej formule SMART, ubezpieczenia w pełnym zakresie,
wymagającej potwierdzenia wymagań w formie oświadczeń dla sektora SME.

Problem który rozwiązujemy
Jesteśmy częścią grupy, specjalizującej się w obszarze ubezpieczeń, usług cyber

Kontakt

kontakt@findia.pl

Adres

ul. Puławska 145
00-833 Warszawa

security oraz IT. Findia jest coverholderem Lloyd’s (Lloyd’s Insurance Company S.A.).
Zajmujemy się tworzeniem produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do
lokalnych rynków. Wysoki rating Lloyd’s (rating A+), ochrona globalna (w tym USA
i Kanada) i międzynarodowy standard, sprawiają, że nasze produkty spełniają wymogi
kontraktowe firm z całego świata. Naszym klientom oferujemy indywidualny system
oceny ryzyka oparty na kompetencjach zespołu oraz zaawansowanych narzędziach IT.
Odpowiadamy za dystrybucję naszych rozwiązań w Polsce i w krajach Europy Środkowej.
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FORSAFE

Compliance

Zarządzanie
ryzykiem

Inne

www.forsafe.pl
Oferujemy audyt i wdrożenie RODO, outsourcing funkcji IOD, usługi z zakresu

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

bezpieczeństwa informacji, analizy ryzyka i oceny skutków, szkolenia stacjonarne

produktu/

• Budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

i elearningowe, a także zarządzanie incydentami.

usługi

• Edukacja/szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
• RODO

Problem który rozwiązujemy

• Usługi konsultingowe w zakresie cyber

Jesteśmy niezależną spółką audytorską i doradczą świadczącą wysokiej jakości usługi
z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych przy zachowaniu
zgodności z przepisami prawa, standardami wynikającymi z norm branżowych
oraz dobrymi praktykami. Nasz zespół tworzą eksperci dziedzinowi, konsultanci

Główne

E-commerce, Produkcja, Farmacja, Ochrona zdrowia,

segmenty

Zarządzanie nieruchomościami, Przewoźnicy i spedycja,

klientów

Samorząd terytorialny

Kontakt

Piotr Kawczyński

oraz specjaliści z szeroką wiedzą teoretyczną popartą wieloletnią praktyką, zarówno
w obszarze organizacyjno-prawnym, jak i teleinformatycznym. W naszej działalności
stawiamy na specjalizację i ciągle dążymy do podnoszenia wiedzy oraz osiągnięcia

pkawczynski@forsafe.pl

pozycji lidera na rynku.

Adres

Maja 31/33
90-739 Łódź
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ICsec

Bezpieczeństwo
IoT

Cyberbezpieczeństwo
przemysłu

Bezpieczeństwo
sieci

Inne

www.icsec.pl
SCADVANCE XP pozwala na wykrywanie anomalii i cyberzagrożeń w czasie rzeczywistym

Kategoria

• Bezpieczeństwo IOT

w sieciach automatyki przemysłowej. Informuje o zdarzeniu nieuprawnionym, wskazując

produktu/

• Detekcja anomalii w ruchu sieciowym

miejsce wystąpienia zagrożenia, cel ataku i jego prawdopodobną przyczynę. System

usługi

• Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

jest idealny dla każdej firmy posiadającej infrastrukturę automatyki przemysłowej,

• Intrusion Detection System

która dostrzega potrzebę jej ochrony. System przeznaczony jest dla klientów z branży

• Monitoring sieci OT

energetycznej, gazowej, wodnej, transportowej, kolejowej oraz wszelkiego rodzaju
przemysłu. Skalowalny, elastyczny system daje możliwość dostosowania się do wymagań
firmy, zarówno pod względem jej wielkości, układu infrastruktury i obsługiwanych
protokołów, jak i możliwych obszarów zastosowań. System posiada mechanizmy
pozwalające na budowanie modeli predykcyjnych do sieci OT.

Główne

Operatorzy Usług Kluczowych/Infrastruktura Krytyczna,

segmenty

Enterprise, MŚP

klientów

Całkowicie pasywny, nie wpływa na monitorowaną sieć. Dodatkowo może być źródłem
informacji dla systemów SIEM.

Kontakt

Robert Juszczyk
robert.juszczyk@icsec.pl

Problem który rozwiązujemy

+48 506 931 953

Kluczowym problemem naszych klientów jest ciągłość procesów operacyjnych. Dzięki
wczesnemu wykrywaniu anomalii użytkownik ma możliwość utrzymania łańcucha

Adres

Wichrowa 1A
60-449 Poznań

dostaw i ciągłości biznesowej. SCADVANCE XP pozwala na wykrywanie anomalii i
cyberzagrożeń w czasie rzeczywistym w sieciach automatyki przemysłowej. Systemy
OT / SCADA zostały zaprojektowane na długo przed rozwojem bezprzewodowego
Internetu czy zdalnego dostępu do systemów i sieci. Dynamiczny rozwój technologii nie
objął w swoim zakresie bezpieczeństwa sieci OT. Główne wyzwania stojące dziś przed
zakładami przemysłowymi to: brak znajomości aktualnej mapy sieci, komunikacja
sieciowa z przestarzałymi protokołami, brak całkowitego oddzielenia sieci OT od IT,
nieprawidłowa aktualizacja kontrolera.
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Identt

Bezpieczeństwo
aplikacji

Potwierdzanie
tożsamości

www.identt.pl
IDENTT to zespół ekspertów, analityków i programistów skupionych na rozwiązaniach

Kategoria

• Potwierdzenie tożsamości

związanych z automatycznym potwierdzeniem tożsamości i porównywaniem twarzy.

produktu/

• Face comparison

Znaczącą część firmy stanowi zespół R&D, który analizuje dane z wykorzystaniem

usługi

• Face detection

głębokich sieci neuronowych. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na

• Warstwa elektroniczna dokumentów/ kart

osiągnięcie znacznie lepszych wyników niż przy zastosowaniu metod konwencjonalnych.

• Usługi zaufania zgodne z eIDAS

Oferowane przez nas produkty to autorskie rozwiązania. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w implementacji weryfikacji tożsamości w różnych procesach

Główne

Sektor bankowy, finansowy, leasingowy, branża gier i zakładów

i scenariuszach. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają

segmenty

sportowych, TFI, firmy ubezpieczeniowe, administracja

na ciągłe doskonalenie produktów, co doceniają nasi klienci. Elastyczne podejście

klientów

publiczna, hotelarstwo, HR, porty lotnicze i inne

Kontakt

Jan Szajda

umożliwia integrację z systemami klienta oraz pomaga nam dostosować rozwiązanie
do standardów instytucji, w której wdrażane są nasze mechanizmy wideoweryfikacji.

Problem który rozwiązujemy

jan.szajda@identt.pl
+48 725 467 602

Onboarding klienta jest kluczowym elementem obsługi klienta w każdej firmie.
Wyzwaniem jest zdalna, szybka i rzetelna weryfikacja tożsamości. Nasze rozwiązanie
pozwala na zdalną weryfikację tożsamości klienta, w krótkim czasie, w automatycznym

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 13/1B
50-037 Wrocław

i łatwo skalowalnym procesie.
System pozwala na niezawodną, zdalną realizację weryfikacji tożsamości w różnorodnych
scenariuszach - np. za pośrednictwem webowych lub mobilnych aplikacji. Dzięki temu
możliwa jest w pełni zdalna obsługa klienta. Pomaga również zwiększyć dostępność,
zoptymalizować koszty związane z pozyskiwaniem nowych klientów, a także
zminimalizować ryzyko wyłudzeń z wykorzystaniem fałszywej tożsamości.
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ILS-IT

Managed
Services

Bezpieczeństwo
sieci

Inne

www.ils-it.pl
Jesteśmy częścią Pelion S.A. (największej Grupy Kapitałowej sektora ochrony zdrowia

Kategoria

• Bezpieczna Chmura (Prywatna Chmura Farmaceutyczna)

w Polsce) i od początku istnienia wspieramy rozwój Klientów Biznesowych, poprzez

produktu/

• Operacji IT (infrastruktura sieciowa, wsparcie aplikacji

fachową opiekę informatyczną, zapewniając kompleksowe usługi, począwszy od analizy

usługi

potrzeb aż po nadzór wdrożonych bądź już istniejących systemów IT.

wsparcie IT)

Tworzymy i implementujemy profesjonalne, zintegrowane rozwiązania informatyczne,

• Tworzenia oraz rozwoju oprogramowania (low-code no code)

zapewniające Klientom awans technologiczny oraz zwiększające konkurencyjność ich

• Cyberbezpieczeństwa

przedsiębiorstw. Dostarczamy najwyższej jakości usług i rozwiązań informatycznych,

• Zarządzania projektami IT

oferowanie profesjonalnego wsparcia technicznego oraz bycie rzetelnym, bezpiecznym,
innowacyjnym Partnerem dla naszych Klientów.

Problem który rozwiązujemy

biznesowych, usługi data center, usługi bazodanowe czy

Główne

Nasi Klienci działają w obszarze: sprzedaży hurtowej; sprzedaży

segmenty

detalicznej; zaopatrzenie szpitali, działań wspierających dla GK

klientów

Pelion, ubezpieczeniowym, finansowo-windykacyjnym

Kontakt

Łukasz Sawicki

Cyberbezpieczeństwo – Zapewniamy kompleksowe podejście do zabezpieczenia
organizacji i mitygacji ryzyk. Usługi data center – Oferujemy serwery wirtualne
oraz nowoczesne macierze dyskowe. Bezpieczne Data Center (Prywatna Chmura

lukasz.sawicki@ils-it.pl

Farmaceutyczna). Usługi bazodanowe – Świadczymy kompleksowe usługi bazodanowe

+48 723 304 417

w oparciu o bazy Oracle DBA oraz Microsoft SQL Server DBA. Tworzenie oprogramowania

Mateusz Makowski

– Odpowiadamy na potrzeby w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania (low-

mateusz.makowski@ils-it.pl

code, no code). Wsparcie IT – Dbamy o bieżące wsparcie w codziennej pracy w zakresie

+48 885 503 683

rozwiązywania problemów technicznych. Implementujemy i administrujemy aplikacjami
IT dla biznesu. Infrastruktura sieciowa – Projektujemy, budujemy i administrujemy
sieciami LAN, WAN, Wi-Fi. Dbamy o bezpieczeństwo zasobów sieciowych.
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Adres

ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
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ISEC

Bezpieczeństwo
aplikacji

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Human
Factors

Bezpieczeństwo
IoT

www.isec.pl
ISEC świadczy specjalistyczne usługi w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Eksperci ISEC mają

Kategoria

• Testy penetracyjne

doświadczenie w: testach bezpieczeństwa, atakach socjotechnicznych, analizie kodu

produktu/

• Testy bezpieczeństwa

źródłowego, projektowaniu i wdrażaniu bezpiecznych rozwiązań, threat intelligence/

usługi

• Testy socjotechniczne

OSINT oraz R&D.

• Analiza podatności sieci, aplikacji i IoT

W branży bezpieczeństwa jesteśmy aktywni od 2001 roku, kiedy jako grupa ISEC

• Wsparcie

Security Research zaczęliśmy regularnie publikować informacje o odkrytych przez nas

analizie

segmenty

Krytyczna, Inne

i infrastruktury. Zapewniamy aktywne wsparcie przy budowie bezpiecznych rozwiązań

Kontakt

piotr.szeptynski@isec.pl
+48 602 20 60 71

wymagające wyjątkowej kreatywności oraz kompetencji w dziedzinie R&D.

Adres

Poznańska 13/3
00-680 Warszawa
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postępowaniach

Enterprise, MŚP, Operatorzy Usług Kluczowych/Infrastruktura

Pomagamy Klientom zidentyfikować, zrozumieć i usunąć słabe punkty ich aplikacji

bezpieczeństwem IT i informacji. Realizujemy także niestandardowe projekty

oraz

Główne
klientów

teleinformatycznych oraz przy zwiększaniu skuteczności podejścia do zarządzania

incydentów

wyjaśniających

podatnościach.

Problem który rozwiązujemy

w
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IS-Wireless

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

Inne

www.is-wireless.com
IS-Wireless opracowuje i dostarcza rozwiązania sieciowe 5G w oparciu o model

Kategoria

• Usługi telekomunikacyjne

OpenRAN. Obejmuje to zgodne ze standardami oprogramowanie i sprzęt niezbędny

produktu/

• Usługi

do budowy sieci telekomunikacyjnych 5G (a także 4G).

usługi

• Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

Open RAN to najnowszy trend w budowie sieci komórkowych polegający na
odseparowaniu oprogramowania i sprzętu, umożliwiający użycie serwerów COTS (ang.
Commercial Off The Shelf). Pozwala to na obniżenie cen i poprawę konkurencyjności, co
jest kluczowe dla dalszego rozwoju sieci 5G.

Główne

Operatorzy telekomunikacyjni (MNO), operatorzy wirtualni

segmenty

(MVNO), klienci komercyjni na sieci prywatne, gminy

klientów

IS-Wireless to pierwszy i jedyny polski dostawca rozwiązań sieciowych 5G. Jednocześnie
IS-Wireless to jedyna polska firma aktywnie uczestnicząca w globalnych projektach

Kontakt

R&D dotyczących 5G.

Rafał Sanecki
r.sanecki@is-wireless.com
info@is-wireless.com

Problem który rozwiązujemy

+48 574 485 955, +48 533 422 622
Aby zbudować sieć 5G oferującą parametry jakościowe, leżące u podstaw standaryzacji
5G, należy zwiększyć istotnie gęstość siatki stacji bazowych, obniżając jednocześnie ich
moc. Nie da się jednak zagęścić siatki w tradycyjnym silosowym modelu, gdyż będzie
to za drogie.

Adres

Puławska Plaza
ul. Puławska 45b
05-500 Piaseczno

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest budowa sieci w oparciu o Open RAN. Ten otwarty model
pozwala na znaczące oszczędności, a z drugiej strony daje możliwość o wiele bardziej
efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów takich jak lokalizacje, urządzenia
obliczeniowe, pasmo częstotliwości. Takie rozwiązania już są z sukcesem wdrażane na
rynku, zrobił tak np. japoński operator-potentat czyli Rakuten.
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Logicaltrust

Bezpieczeństwo
aplikacji

Bezpieczeństwo
IoT

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

Bezpieczeństwo
sieci

www.logicaltrust.net
Od 16 lat zwiększamy poziom cyberbezpieczeństwa w organizacjach i ograniczamy

Kategoria

• Testy penetracyjne aplikacji

ryzyko strat finansowych, będących skutkiem cyber incydentów. Przeprowadzamy

produktu/

• Testy penetracyjne infrastruktury

kontrolowane ataki na aplikacje webowe i mobilne, testy penetracyjne infrastruktury

usługi

• Bezpieczeństwo sieci

wewnętrznej i zewnętrznej, symulacje phishingu i złośliwego oprogramowania. Ponadto

• Audyty bezpieczeństwa

skutecznie zwiększamy świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

Problem który rozwiązujemy
Nasi specjaliści znajda luki w Twojej firmie i pokażą, jak je naprawić, a także poprawić
poziom cyberbezpieczeństwa i zmniejszyć ryzyko strat finansowych spowodowanych

• Edukacja/szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

Główne

Branża ubezpieczeniowa i finansowa, fintech, IT, sektor

segmenty

medyczny, software houses, startupy, e-commerce

klientów

atakiem cyberprzestępców.
Co nasi Klienci mówią o naszych testach penetracyjnych i usługach zwiększania
świadomości pracowników?:

Kontakt

Borys Łącki
office@logicaltrust.net

„Nasze ogólne bezpieczeństwo IT zostało zdecydowanie poprawione”.
„Ich zespół wiedział, co robią i czego szukać”.
„Doceniliśmy ich superszybką, przejrzystą i precyzyjną komunikację”.
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+48 601 861 485

Adres

al. Aleksandra Brücknera 25-43
51-411 Wrocław
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Mediarecovery

Business
Continuity
oraz reakcja na
incydenty

Informatyka
Śledcza

Inne

https://mediarecovery.pl/en
Kompetencje Mediarecovery kompleksowo pokrywają obszar informatyki śledczej.

Kategoria

• Informatyka śledcza

Należy do nich: zabezpieczanie i analiza danych, przygotowywanie ekspertyz dla sądów,

produktu/

• Surveillance

projektowanie i budowa laboratoriów informatyki śledczej, realizacja dedykowanych,

usługi

• Komunikacja radiowa i teleinformatyczna

indywidualnych projektów na zamówienie, budowa laboratoriów stacjonarnych

• Odzyskiwanie i kasowanie danych

i mobilnych, produkcja własnych rozwiązań skanujących komunikację radiową i

• Informatyka śledcza w korporacjach

teleinformatyczną, szeroka oferta szkoleniowa, w ramach Akademii Informatyki Śledczej.
Wśród rozwiązań własnych Mediarecovery można wyróżnić:

BTS Scanner –

Główne

Policja, prokuratura, sądy, wojsko oraz inne służby

wykorzystywany przez służby do skanowania i pozyskiwania danych gromadzonych

segmenty

odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Firmy

przez BTS. Mediaimager – wydajną i w pełni przenośną kopiarkę binarną. Mediaimager

klientów

sektora bankowego , ubezpieczeniowego, paliwowego oraz

Software – aplikację pozwalającą na tworzenie obrazów nośników cyfrowych. Wiele

finansowego. Instytucje rządowe i samorządowe (GOV)

innych narzędzi, które z uwagi na procedury bezpieczeństwa nie mogą zostać
zaprezentowane publicznie.

Kontakt

Problem który rozwiązujemy

biuro@mediarecovery.pl
+ 48 32 782 95 95
+48 22 719 97 00

Mediarecovery jest jedną z największych firm w Europie Środkowowschodniej zajmującą

+ 48 509 030 454

się informatyką śledczą. Posiada laboratorium informatyki śledczej, w którym wykonuje
analizy na potrzeby służb, wymiaru sprawiedliwości oraz komercyjnych firm i organizacji.
Firma posiada dział R&D, w którym powstają specjalistyczne narzędzia Computer

Adres

ul. Piotrowicka 61
40-723 Katowice

Forensic. Jest producentem rozwiązań do skanowania sieci telefonii komórkowej,
wydajnej i mobilnej kopiarki binarnej oraz całej gamy narzędzi surveillance. Potencjał
firmy tworzą również wysokiej klasy specjaliści. Część z nich to wykładowcy Akademii
Informatyki Śledczej, którą firma stworzyła.

Dostarcza również usługi i produkty

w obszarze bezpieczeństwa IT.
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mks_vir

Ochrona przed
złośliwym
oprogramowaniem

Human
Factors

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

Bezpieczeństwo
sieci

www.mks-vir.pl
mks_vir to najstarszy polski i jednocześnie jeden z najstarszych na świecie programów

Kategoria

• Producent oprogramowania antywirusowego i ochronnego

antywirusowych. Najnowsza edycja programu to wszechstronny pakiet zabezpieczający

produktu/

• Analiza

skierowany zarówno do użytkowników indywidualnych jak i podmiotów z sektora

usługi

publicznego, edukacji oraz biznesu. Chronimy wszystkie obszary, które mogą stanowić

malware

z

wykorzystaniem

zaawansowanego

środowiska badawczego
• Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

cel ataku – poczta elektroniczna, system plików, ruch sieciowy, przeglądarki internetowe,
urządzenia USB. Moduł RoundKick EDR analizuje informacje płynące ze wszystkich

Główne

Edukacja, sektor publiczny, administracja, firmy, użytkownicy

warstw ochronnych, dzięki czemu jest w stanie wykryć nowe szkodliwe oprogramowanie

segmenty

indywidualni

zanim jeszcze zostanie ono zidentyfikowane przez silnik antywirusowy. Dostępny w

klientów

pakiecie moduł szyfrowanych dysków daje możliwość tworzenia zabezpieczonych
hasłem wirtualnych napędów. Bogaty zestaw dodatkowych narzędzi oraz moduł mks_
vir administrator pozwalają na wygodne zarządzanie instalacjami pakietu w sieciach.

Kontakt

Grzegorz Michałek
grzesiek@mks-vir.pl

Problem który rozwiązujemy

531 103 621, +48 22 532 69 30

Jesteśmy producentem oprogramowania antywirusowego i ochronnego mks_vir –
najstarszej polskiej i jednej z najstarszych na świecie marki w branży antywirusowej.

Adres

Graniczna 50,
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Zabezpieczamy zarówno użytkowników indywidualnych i małe firmy jak i duże
podmioty z sektora publicznego, edukacji oraz biznesu.
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NACVIEW

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Bezpieczeństwo
IoT

Bezpieczeństwo
sieci

Zarządzanie
ryzykiem

www.nacview.com
Polski autorski i niezależny system NAC (ang. Network Access Control), który umożliwia

Kategoria

skuteczną kontrolę dostępu do sieci informatycznej organizacji. Pozwala w prosty

produktu/

sposób zarządzać bazami użytkowników i urządzeń końcowych oraz tworzyć polityki

usługi

dostępowe do sieci przewodowej, bezprzewodowej oraz VPN. NACVIEW cechuje
intuicyjna i przejrzysta nawigacja, a także graficzne przedstawienie elementów sieci.
System jest konkurencyjny cenowo, dostępny w polskiej wersji językowej. Ponadto
współpracuje z większością producentów sprzętu sieciowego, zapewnia integrację

• NAC- Network Access Control

Główne

Administracja publiczna (ministerstwa, urzędy itp.),

segmenty

edukacja (uczelnie, szkoły wyższe), służba zdrowia (szpitale,

klientów

przychodnie), firmy produkcyjne, firmy usługowe, banki, firmy
ubezpieczeniowe, stadiony, SMB

z różnymi systemami bezpieczeństwa (np. UTM, Firewall), a także bazami danych
użytkowników (np. Active Directory, LDAP). Ponadto OTP dla sieci VPN, Captive Portal,
rejestracja BYOD, Scout (aplikacja monitorująca bezpieczeństwo urządzeń końcowych).

Kontakt

Maciej Salamoński
maciej.salamonski@nacview.com

Problem który rozwiązujemy

661 518 507
Anna Kolenda-Parakiel

• Dostęp do sieci nieupoważnionych urządzeń

anna.kolenda@nacview.com

• Anonimowość w sieci – brak informacji o urządzeniach i użytkownikach

517 488 475

• Trudność w zarządzaniu wszystkimi urządzeniami w sieci
• Brak weryfikacji bezpieczeństwa urządzeń końcowych

Adres

Dąbrowskiego 553
60-451 Poznań

• Ręczne zarządzanie adresacją IP
• Opóźnione działania na wykryte zagrożenia w sieci wewnętrznej
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Passus

Ochrona przed
złośliwym
oprogramowaniem

Szyfrowanie

Bezpieczeństwo
sieci

www.passus.com
Oferowane przez nas usługi i produkty pomagają zabezpieczyć dane oraz aplikacje

Kategoria

• Threat Intelligence/ Threat Hunting

przed skutkami ataków z zewnątrz (m.in. 0-day, APT, ransomware), nadużyciami lub

produktu/

• Bezpieczeństwo sieci

nieświadomymi błędami użytkowników. Chronią zarówno typowe kanały komunikacji-

usługi

• Detekcja anomalii w ruchu sieciowym

Internet lub e-mail oraz nietypowe środowiska i protokoły np. przemysłowe, medyczne.

• SOC

Realizujemy projekty z zakresu monitorowania i zarzadzanie bezpieczeństwem danych

• Testy bezpieczeństwa infrastruktury IT

i aplikacji (SIEM, SOC).
Istotnym uzupełnieniem oferty są rozwiązania zapewniające bezpieczny dostęp do

Główne

Klientami Passus S.A. są przede wszystkim największe spółki

danych i aplikacji korzystających ze środowiska cloud oferowane przez spółkę Chaos

segmenty

i organizacje z listy TOP 500, w szczególności z sektorów

Gears należącą do Grupy Passus.

klientów

telekomunikacyjnego, finansowego, energetyczno-paliwowego,
administracji publicznej i rządowej

Problem który rozwiązujemy
Passus SA od 20 lat realizuje projekty IT, dzięki którym nasi klienci mogą skutecznie

Kontakt

identyfikować i eliminować wąskie gardła wpływające na wydajność sieci oraz aplikacji

Marcin Biernot
marcin.biernot@passus.com

krytycznych, a także planować rozwój infrastruktury IT. Firma dostarcza rozwiązania,
które są skuteczną odpowiedzią na najnowsze zagrożenia dla bezpieczeństwa IT oraz
pozwalają przeciwdziałać oszustwom, wyłudzeniom i kradzieży poufnych danych.

Adres

Goraszewska 19
02-910 Warszawa

W ofercie firmy znajdują się zarówno produkty międzynarodowych firm, jak i unikalne
rozwiązania stworzone przez programistów i inżynierów naszej firmy, takie jak Flow
Control.
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PBSG

pbsg
Compliance

Zarządzanie
ryzykiem

Inne

www.pbsg.pl
Kompleksowe doradztwo/szkolenia/audyty/ekspertyzy w zakresie opracowania procesu

Kategoria

• Usługi doradcze

zarządzania ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa, ciągłości działania, ochrony danych

produktu/

• Usługi wdrożeniowe oprogramowania do zarządzania

osobowych, cyberbezpieczeństwa. W tym opracowanie polityk, procedur i instrukcji

usługi

operacyjnych w odniesieniu do norm ISO 27001, ISO 27005, ISO 22301, ISO 31000, COSO II.
Wdrożenie rozwiązań informatycznych automatyzujących proces zarządzania ryzykiem
i raportowania.

Główne

ryzykiem
Sektor administracji centralnej i samorządowej, biznes

segmenty
klientów

Problem który rozwiązujemy
Cyfryzacja zintegrowanego zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji,

Kontakt

ciągłości działania/zarządzania kryzysowego/cyberbezpieczeństwa/RODO/COVID19.

Marcin Zastawa
marcin.zastawa@pbsg.pl
515 251 375

Adres

Ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
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Proget

Bezpieczeństwo
aplikacji

Potwierdzanie
tożsamości

Bezpieczeństwo
IoT

Bezpieczeńśtwo
urządzeń
mobilnych

www.progetsoftware.com
Proget to profesjonalne narzędzie do zarządzania flotą urządzeń mobilnych. Wyróżnia

Kategoria

• Bezpieczeństwo IOT

go prosta i intuicyjna konsola administracyjna dostępna w kilku językach.

produktu/

• Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

Wiele modeli zarządzania urządzeniami zapewnia dostosowanie funkcji systemu do

usługi

potrzeb firmy, niezależnie od tego czy chcemy korzystać z urządzeń w pełni służbowych
(COBO), dać pracownikom swobodę w postaci osobnej i bezpiecznej przestrzeni
prywatnej (COPE), czy też pozwolić na wykorzystanie prywatnych urządzeń do celów
służbowych (BYOD).

Główne

Każda firma i instytucja, która korzysta ze służbowych urządzeń

segmenty

mobilnych

klientów

Platforma Proget to nie tylko bezpieczeństwo ale także dystrybucja niezbędnych
danych, narzędzi i konfiguracji na urządzania pracowników. Dzięki temu flota urządzeń
jest bezpieczna, ale również gotowa do pracy od razu po dodaniu do systemu. Proget

Kontakt

p.kudrys@progetsoftware.com

zapewnia bezpieczną komunikację z urządzeniem mobilnym, szyfrowaną łączność
z

systemami

pocztowymi,

systemami

intranetowymi,

usługami

+48 665 808 880

katalogowymi

oraz bezpieczne połączenie do przesyłania danych między serwerami organizacji,
a urządzeniami użytkownika.

Piotr Kudrys

Adres

Warszawska 28
43-300 Bielsko-Biała

Problem który rozwiązujemy
Urządzenia mobilne najczęściej stanowią najsłabsze ogniwo w zabezpieczeniach
firm. System Proget pozwala w łatwy i efektywny sposób zarządzać flotą urządzeń
mobilnych w przedsiębiorstwie, niezależnie od tego czy firma ma kilkanaście urządzeń
czy kilkutysięczną flotę.
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RED TEAM

Bezpieczeństwo
aplikacji

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Informatyka
Śledcza

Human
Factors

www.redteam.pl
Jesteśmy ekspercką firmą świadczącą wysokiej klasy techniczne usługi z zakresu

Kategoria

• Ofensywne i defensywne usługi cyberbezpieczeństwa

cyberbezpieczeństwa, w których posiadamy jedne z najwyższych kompetencji w kraju.

produktu/

• Wytwarzanie oprogramowania związanego z

Jest to nie tylko nasza praca ale również wieloletnia pasja, z którą jesteśmy związani

usługi

od 20 lat.

Problem który rozwiązujemy

cyberbezpieczeństwem

Główne

Infrastruktura krytyczna, instytucje finansowe, fintech, giełdy

segmenty

cyfrowych walut, rozwiązania oparte o blockchain, e-commerce,

klientów

startup, producenci oprogramowania, sprzęt i technologie
wojskowe, branża hotelarska, skarb państwa, organy ścigania

Weryfikacja zabezpieczeń aplikacji (m.in. webowych, mobilnych, desktopowych) lub
sieci (WAN, LAN, WiFi) zgodnie z powszechnie uznanymi standardami
Obsługa i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, wyciekami danych, w tym analiza
powłamaniowa i usługi informatyki śledczej
Minimalizacja ryzyka udanego ataku oraz wycieku informacji poprzez proaktywne
wykrywanie zagrożeń w sieciach wewnętrznych (autorski IDS/NIDS) i stałe monitorowanie

Kontakt

info@redteam.pl

Adres

Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

bezpieczeństwa (SOC/CERT)
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Resilia

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Compliance

Managed
Services

Zarządzanie
ryzykiem

www.resilia.pl
Oferujemy szereg usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym: analizę incydentu,

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

audyty bezpieczeństwa, budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

produktu/

• Usługi konsultingowe w zakresie cyber

szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, modelowanie zagrożeń, OSINT, projekty

usługi

• Edukacja / szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

badawczo-rozwojowe

z

zakresu

cyberbezpieczeństwa,

szkolenia

pracowników

z rozpoznawania i odpierania ataków socjotechnicznych, testy bezpieczeństwa aplikacji,

Główne

Telekomunikacja, FMCG, automotive, usługi medyczne,

testy bezpieczeństwa infrastruktury IT, Testy Red Teaming / Purple Teaming, testy

segmenty

bankowość i ubezpieczenia, produkcja, usługi IT, przesył

socjotechniczne, treningi z zakresu cyberbezpieczeństwa, Threat Intelligence / Threat

klientów

mediów, inne

Kontakt

kontakt@resilia.pl

Hunting, usługi konsultingowe w zakresie cyber, zarządzanie prywatnością / zgodnością
z RODO. Prowadzimy także outsourcing specjalistów, m.in. koordynatora zarządzania
incydentami, analityka zagrożeń, koordynatora zarządzania ryzykiem, koordynatora
bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, IOD.

Problem który rozwiązujemy

+48 22 243 39 37

Adres

Resilia powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie

ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa

profesjonalnego doradztwa zarządczego w obszarach zarządzania bezpieczeństwem
i odpornością biznesu oraz usług IT.
Misją firmy jest podnoszenie świadomości oraz wdrażanie sprawdzonych i efektywnych
kosztowo rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia działalności oraz
przygotowania organizacji na zdarzenia operacyjne, które mogą utrudnić lub
uniemożliwić realizację celów biznesowych, kluczowych usług, procesów i zobowiązań.
Głównymi obszarami usług są: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji oraz IT,
ochrona danych osobowych i zarządzanie prywatnością, ciągłość działania, zarządzanie
kryzysowe, zarządzanie ryzykiem (w tym w obszarze bezpieczeństwa IT).
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Securing

Bezpieczeństwo
aplikacji

Bezpieczeństwo
IoT

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

Bezpieczeństwo
sieci

www.securing.biz
Naszym celem jest eliminacja błędów bezpieczeństwa poprzez:

Kategoria

• Testy bezpieczeństwa aplikacji (web, mobile, blockchain)

• Rekomendacje dotyczące usuwania błędów

produktu/

• Testy Bezpieczeństwa Infrastruktury (tradycyjnej, cloud,

• Wsparcie podczas poprawiania błędów

usługi

macOS)
• Testy bezpieczeństwa urządzeń

• Współpracę z twórcami oprogramowania – pomoc w zrozumieniu problemu i
dostarczeniu właściwego rozwiązania

• Modelowanie Zagrożeń

• Testy weryfikacyjne po usunięciu błędów
Podczas ocen, testów i konsultacji bierzemy pod uwagę realne ryzyko
• Przed rozpoczęciem prac – identyfikacja lub modelowanie zagrożeń
• Nadanie priorytetów scenariuszom testowym

• Red Teaming

Główne

Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia , Telekomunikacja, IT,

segmenty

Energetyka, Instytucje publiczne, Dostawcy oprogramowania,

klientów

Operatorzy SaaS, Obronność

Kontakt

Wojciech Dworakowski

• Testujemy bezpieczeństwo logiki biznesowej.
• Wycenę błędów na podstawie realnego ryzyka.

Problem który rozwiązujemy

wojciech.dworakowski@securing.pl
+48 506 184 550

Dostarczamy nie tylko raport z testów bezpieczeństwa, ale zapewniamy merytoryczne
wsparcie w trakcie trwania projektu. Lubimy też dzielić się wiedzą, więc często możesz
nas spotkać w roli prelegenta na konferencjach IT Security.
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Adres

ul. Kalwaryjska 65/6
30-504 Kraków
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Securitum

Bezpieczeństwo
aplikacji

Compliance

Human
Factors

Inne

www.securitum.pl, research.securitum.com, www.sekurak.pl
Securitum to firma doradcza przeprowadzająca audyty bezpieczeństwa, testy

Kategoria

• testy penetracyjne aplikacji internetowych

penetracyjne oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Działamy na rynku od 2009

produktu/

• testy penetracyjne aplikacji mobilnych

roku. Od 2020 roku zatrudniamy ponad 30-osobowy zespół wysoko wykwalifikowanych

usługi

• działania socjotechniczne (cyfrowe i rzeczywiste)

specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa (CISSP, CEH, OSCP, OBWE, itp.), tworząc jedną

• pentesty sieci i infrastruktury

z największych firm przeprowadzających testy penetracyjne w Europie Środkowej.

• analiza whitebox systemów, konfiguracji i kodu źródłowego

Securitum przeprowadza rocznie około 400 oddzielnych komercyjnych projektów
z zakresu pentesting, wiele z nich dla wiodących organizacji finansowych w Europie.
Nasze badania bezpieczeństwa zostały opublikowane w uznanych międzynarodowych
portalach, takich jak: The register (UK), Heise Online (DE), Security.nl (NL), der Standard
(A), Forbes (USA). Nasi konsultanci ds. bezpieczeństwa przypisali ponad 50 CVE w tym

Główne

Klienci finansowi (ponad 20 europejskich banków), firmy

segmenty

ubezpieczeniowe, klienci e-commerce, klienci motoryzacyjni,

klientów

klienci przemysłowi, software house’y, firmy logistyczne, inne

Kontakt

securitum@securitum.pl

do Google Chrome / OpenSSH / Firefox i innych. Jesteśmy Akredytowanym Centrum
Szkoleniowym Rady EC (ATC) i każdego roku szkolimy tysiące uczestników.

+48 12 352 33 82

Problem który rozwiązujemy
Pomagamy naszym klientom zidentyfikować luki w ich systemach IT i naprawić je
zanim zostaną zidentyfikowane i przejęte przez hakerów. Nasi konsultanci doradzają,

Adres

ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5
30-441 Kraków

jak zaprojektować i wdrożyć system, który jest bezpieczny i zaprojektowany zgodnie
z najlepszymi światowymi praktykami. Naszą misją jest szkolenie informatyków
w zakresie obrony przed błędami bezpieczeństwa oraz tworzenia bezpiecznych
systemów informatycznych. Uczymy również osoby nietechniczne, jak być świadomym
i chronić się przed zagrożeniami na co dzień. Staramy się poszerzać ogólną wiedzę
na temat bezpieczeństwa udostępniając (głównie własne) badania dotyczące luk
w zabezpieczeniach. Staramy się również tworzyć i udostępniać ogólne treści edukacyjne
dotyczące cyberbezpieczeństwa.
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Seqred

Bezpieczeństwo
aplikacji

Bezpieczeństwo
IoT

Cyberbezpieczeństwo
przemysłu

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

www.seqred.pl
W SEQRED dążymy do ograniczenia ryzyka wystąpienia cyberataków oraz ich

Kategoria

• Ochrona systemów przemysłowych

negatywnych

produktu/

• Cyberbezpieczeństwo Smart Building

usługi

• Audyty i testy bezpieczeństwa

identyfikację

konsekwencji
podatności,

poprzez

luk

analizę

płaszczyzny

bezpieczeństwa

oraz

i

wektorów

wdrażanie

ataku,

mechanizmów

kontrolnych, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów IT,

• Wdrożenia zabezpieczeń

OT/IoT.

Problem który rozwiązujemy

Główne

Firmy przemysłowe, infrastruktura krytyczna, dostawcy usług

segmenty

kluczowych, energetyka, gas&oil, produkcja przemysłowa,

klientów

instytucje publiczne, bankowość i ubezpieczenia, IT
i telekomunikacja

Identyfikacja podatności w systemach teleinformatycznych i infrastrukturze: audyty
bezpieczeństwa informacji, testy penetracyjne aplikacji webowych i mobilnych oraz
infrastruktury i sieci.
Ochrona systemów przemysłowych i infrastruktury krytycznej: analiza bezpieczeństwa

Kontakt

biuro@seqred.pl
+48 22 292 32 23

oraz zabezpieczenie komponentów infrastruktury w warstwach systemów SCADA,
sterowników PLC, RTU, IED, zabezpieczeń polowych, segmentacji i segregacji sieci.
Cyberbezpieczeństwo Smart Building: analiza bezpieczeństwa i ocena potencjalnych
zagrożeń

kluczowych

komponentów i systemów

budynkowych oraz opracowanie

Adres

Rybnicka 52
02-432 Warszawa

i wdrażanie zabezpieczeń. Wsparcie przy formułowaniu wymagań cyberbezpieczeństwa
w procesie zakupowym, implementacji i rozwoju bezpiecznego oprogramowania
i urządzeń OT/IoT w cyklu życia produktu.
Wdrożenia systemów oraz urządzeń bezpieczeństwa: IDS, IPS, FW, SIEM, SOAR.
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Signius

Compliance

Szyfrowanie

Potwierdzanie
tożsamości

Zarządzanie
ryzykiem

www.signius.eu
SIGNIUS oferuje szerokie spektrum rozwiązań z zakresu elektronicznych usług zaufania

Kategoria

zgodnych z rozporządzeniem unijnym eIDAS: podpis elektroniczny dla klientów

produktu/

indywidualnych i korporacyjnych, zdalną weryfikację tożsamości klientów, pieczęć

usługi

elektroniczną i znacznik czasu. Tworzymy innowacyjne technologie wspierające rozwój

SIGNIUS to nowoczesna platforma do zdalnego podpisywania dokumentów oferowana

i korporacyjnych
• Zdalna weryfikacja tożsamości klienta - zgodna z eIDAS, KYC,
AML i CFT

biznesu i umożliwiające efektywną pracę zdalną.

Problem który rozwiązujemy

• Podpis elektroniczny dla klientów indywidualnych

• Pieczęć elektroniczna i znacznik czasu

Główne

Bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, telemedycyna

segmenty

oraz firmy z innych branż podpisujące umowy z użytkownikami

klientów

indywidualnymi

Kontakt

Maciej Zygmański (Business Development Manager)

zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym:
• SIGNIUS Professional - w pełni zarządzana, prosta w obsłudze, wygodna usługa
w chmurze dla użytkowników, którzy chcą natychmiast podpisywać dokumenty
podpisem elektronicznym w prawnie wiążący sposób

connect@signius.eu

• SIGNIUS Enterprise - kompleksowa platforma do cyfrowego zarządzania umowami,
elektronicznego podpisywania dokumentów i zdalnej identyfikacji klienta zgodnej
z eIDAS, KYC, CFT i AML - oferowana w różnych opcjach wdrożenia: w pełni zarządzana,

+48 61 415 29 00

Adres

ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań

hybrydowa i lokalna.
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Specfile

Compliance

Szyfrowanie

www.specfile.pl
Szyfrowanie i deszyfrowanie plików i folderów z użyciem aplikacji Specfile, którą należy

Kategoria

• Szyfrowanie

zainstalować na komputerze. Ta opcja umożliwia nadawanie uprawnień dostępu do

produktu/

• Podniesienie bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych

wybranych zaszyfrowanych dokumentów wskazanym użytkownikom oraz wysyłkę

usługi

• Bezpieczne przesyłanie dokumentów online w postaci

tych dokumentów w postaci szyfrowanej. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików online

szyfrowanej

(bez użycia aplikacji, bezpośrednio na stronie www). Proces odbywa się lokalnie i

• Wysyłka dokumentów online w postaci szyfrowanej

bezpiecznie. Plik zaszyfrowany i odszyfrowany nie opuszcza urządzenia użytkownika.

z potwierdzeniem odbioru

Elektroniczny List Polecony – wysyłka dokumentów online w postaci szyfrowanej

• Wysyłka masowa dokumentów w postaci szyfrowanej

z potwierdzeniem odbioru. Nosi wszelki znamiona Listu Poleconego i może być
dowodem w postępowaniu sądowym.

Główne

Każda firma i instytucja ze szczególnym uwzględnieniem

Okienko pocztowe – narzędzie do tworzenia i wysyłki bezpiecznej korespondencji.

segmenty

zawodów, które ustawowo zobowiązane są do ochrony

Element do umieszczenia na stronie www w celu zapewnienia klientom prostego

klientów

tajemnicy klienta, tj. kancelarie prawne i placówki medyczne.
Ochrona patentów, planów i know-how firmy. Dla biur

sposobu na bezpieczne przekazanie dokumentów na adres mailowy firmy.

księgowych, działów HR, szkół, przedszkoli, dziennikarzy.
Przestrzeganie RODO.

Problem który rozwiązujemy
Specfile to proste narzędzie dla firm, których praca jest zależna od dokumentów.
Gwarantuje bezpieczeństwo poufnych plików i folderów, uniemożliwiając dostęp do ich

Kontakt

Katarzyna Abramowicz

treści osobom nieuprawnionym dzięki zastosowaniu najsilniejszej kryptografii. Specfile

katarzyna.abramowicz@specfile.pl

umożliwia także bezpieczną wysyłkę dokumentów online w postaci szyfrowanej oraz

501 341 277

wysyłkę dokumentów online z potwierdzeniem odbioru (nowoczesna alternatywa
listu poleconego). Narzędzie będzie pomocne także dla instytucji, które otrzymują
poufną korespondencję (np. zawierającą dane osobowe) od interesantów, ponieważ

Adres

ul. Nagórskiego 3
60-408 Poznań

umożliwia przesłanie zaszyfrowanych dokumentów w najprostszy na rynku sposób (bez
angażowania klienta).
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STM Cyber

Bezpieczeństwo
aplikacji

Bezpieczeństwo
IoT

Bezpieczeństwo
sieci

Inne

www.stmsolutions.pl
STM Cyber jest polską spółką specjalizującą się w obszarze bezpieczeństwa

Kategoria

• Testy penetracyjne

teleinformatycznego,

produktu/

• audyty bezpieczeństwa

usługi

• bezpieczeństwo administracyjne

tworzoną

przez

zespół

wysoko

wykwalifikowanych

i doświadczonych ekspertów z wieloletnią praktyką, potwierdzoną najbardziej uznanymi
certyfikatami branżowymi. STM Cyber w swym portfolio posiada zaawansowane usługi

• badanie i rozwój

z zakresu cyberbezpieczeństwa:

• bezpieczeństwo IOT i OT

• Działalność badawczo – rozwojowa (IT/ OT/ IoT/ICS/Eksploitacja/Analiza nowych

• szkolenia

metod ofensywnych włącznie z analizą złośliwego oprogramowania )
• Testy penetracyjne: aplikacji (www, mobile, thick client), Infrastruktury serwerowej,
Sieci (WAN, LAN, WiFi)
• Red Teaming (symulowane ataki APT - Advanced Persistent Threat)

Główne

Firmy z branży finansowej, paliwowej, energetycznej, sektor

segmenty

bankowy, przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności

klientów

systemy automatyki przemysłowej, służby mundurowe

Kontakt

Joanna Miazga

• Audyty bezpieczeństwa: kodu źródłowych aplikacji, bezpiecznej konfiguracji
urządzeń, systemów, infrastruktury
• Audyty zgodności: Normy ISO/IEC, Krajowych Ram Interoperacyjności, GDPR (RODO),

joannam@stmcyber.pl

Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

602 666 991

Problem który rozwiązujemy

Adres

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb i adresowanie oczekiwań klientów

Równoległa 2
02-235 Warszawa

w obszarze usług z zakresu bezpieczeństwa IT, pozwalające chronić gromadzone
i przetwarzane zasoby oraz dane.
Decydując się na współpracę z nami, powierzasz bezpieczeństwo najważniejszych
zasobów swojej firmy we właściwe ręce - zaufanie naszych klientów to dla nas największa
wartość - stawiamy na relacje partnerskie i współpracę długoterminową, budującą
stabilną relację biznesową opartą na wielu wspólnych doświadczeniach i sukcesach.
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TestArmy

Human
Factors

Bezpieczeństwo
sieci

Inne

www.testarmy.com
Testy penetracyjne — kontrolowany atak na system klienta, pomagający wskazać (i w

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

przyszłości zabezpieczyć) podatności.

produktu/

• Testy bezpieczeństwa aplikacji

usługi

• Testy bezpieczeństwa infrastruktury IT

Testy

socjotechniczne

—

spersonalizowany

atak

socjotechniczny,

pozwalający

sprawdzić skuteczność protokołów bezpieczeństwa i stopień wyczulenia pracowników

• Testy Socjotechniczne

na manipulacje, stosowane przez hakerów.
Audyt bezpieczeństwa — przegląd zabezpieczeń systemu informatycznego, zakończony
wskazaniem obszarów wymagających poprawy.
Testy infrastruktury sieci — sprawdzian bezpieczeństwa dla sieci firmowej.

Główne

Średnie i duże firmy IT, produkujące zaawansowane

segmenty

oprogramowanie (np. chmurowe, IOT) dla międzynarodowych

klientów

klientów, software house’y, firmy, oferujące produkt lub usługę
w postaci aplikacji w chmurze (SaaS), najczęściej w formie
abonamentowej, fintech, e-commerce

Problem który rozwiązujemy
Dbamy

o

cyberbezpieczeństwo

naszych

klientów.

Przeprowadzamy

audyty

bezpieczeństwa, wykonujemy testy penetracyjne, testy infrastruktury sieci i analizę

Kontakt

Katarzyna Iwanicka

powłamaniową. Edukujemy, jak dbać o bezpieczeństwo w firmie na co dzień oraz jak

katarzyna.iwanicka@testarmy.com

rozpoznawać socjotechniki stosowane przez hakerów.

665 148 501

Dodatkowo wspieramy w zapewnieniu najwyższej jakości oprogramowania poprzez
testy funkcjonalne, wydajnościowe, bezpieczeństwa i dostępności. Pomagamy też
automatyzować testy.

Adres

ul.Petuniowa 9/5
53-238 Wrocław

W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy ponad 500 udanych projektów dla 130 klientów
w tym, m.in. dla sektora publicznego oraz międzynarodowych marek takich jak
Samsung, Philips, MediaMarkt, Credit Agricole i Raiffeisen Bank.
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Trusted Information Consulting

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Compliance

Inne

www.ticons.pl
TI Consulting przeprowadza szerokorozumiane audyty bezpieczeństwa (systemów

Kategoria

• Audyty bezpieczeństwa

zarzadzania, zgodności z przepisami prawa, systemów teleinformatycznych oraz obiektów

produktu/

• RODO

fizycznych). Firma doradza i asystuje w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji

usługi

• Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów. TIC doradza w zakresie

• Usługi konsultingowe w zakresie cyber

usług podpisu elektronicznego, elektronicznej tożsamości i transakcji elektronicznych.

• Testy bezpieczeństwa

Do oferowanych usług należy także organizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa oraz
zabezpieczenia poligraficzne i informatyczne dokumentów papierowych i kart.

Główne

Administracja państwowa, firmy z branży ubezpieczeniowej,

W odpowiedzi na wyzwania jakie nowe rozporządzenie stawia przed podmiotami

segmenty

bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej,

przetwarzającymi dane osobowe, TIC opracował portfolio usług doradczych.

klientów

przemysłowej

Kontakt

Paweł Henig

Do portfolio można zaliczyć takie usługi jak projektowanie i optymalizacja zabezpieczeń
technicznych oraz zarządzanie projektami IT z zakresu bezpieczeństwa.

Problem który rozwiązujemy

pawel.henig@ticons.pl
+48 509 876 820

TI Consulting zajmuje się szeroką gamą rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa informatycznego, teleinformatycznego, a także fizycznego dla
administracji publicznej, samorządowej oraz przedsiębiorstw. Jako rzetelny partner,

Adres

Żurawia 6/12
00-503 Warszawa

rozumiemy dobrze, iż każdy z naszych klientów wymaga indywidualnego traktowania.
Dlatego też wszystkie oferowane i realizowane przez nas usługi są dostosowane do
określonych potrzeb klienta. Ich zakres jest każdorazowo opracowywany w wyniku
ścisłych uzgodnień z klientem, tak aby zaspokoić jego wszelkie potrzeby i wymagania,
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.
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Tytani24

Bezpieczeństwo
aplikacji

Managed
Services

Bezpieczeństwo
sieci

Zarządzanie
ryzykiem

titans24.com
Oferujemy cybersecurity w modelu SaaSowym. Tworzymy od podstaw odporne na

Kategoria

awarie i cyberataki aplikacje i serwisy internetowe, które utrzymujemy na prywatnych

produktu/

i publicznych serwerach platformy Tytani24. Kompleksowo zabezpieczamy i hostujemy

usługi

też strony www i aplikacje webowe, powierzone nam przez klientów. Działamy

• GDPR compliance

(osobowe, firmowe) są w pełni bezpieczne. Ponadto umożliwiamy im automatyczne
poznają skuteczność ochrony i - przykładowo - miesięczną liczbę ataków na ich stronę
internetową.

• Usługi SecDevOps

• Bezpieczeństwo domen (DNS)

firewall, mitygację ryzyka. Dajemy klientom pewność, że dane, którymi administrują
raportów z zakresu cybersecurity. To unikalna usługa. Dzięki niej klienci

systemów

• Audyty bezpieczeństwa

w oparciu o 11 warstw zabezpieczeń, w tym m.in. inteligencję roju, wielopoziomowy

generowanie

• Platforma do developmentu i utrzymania skalowalnych

Główne

Współpracujemy głównie z firmami z sektora MŚP, z branż:

segmenty

medycznej, e-commerce oraz przemysłowej. Pomagamy

klientów

firmom zabezpieczyć środowisko IT, w tym przede wszystkim
przystosowujemy ich infrastrukturę informatyczną do

Problem który rozwiązujemy

ruchu cyfrowego i do przechowywania danych cyfrowych w szczególności danych wrażliwych.

Tytani24 to platforma , do tworzenia aplikacji i serwisów internetowych, połączona z ich
późniejszym utrzymaniem i zabezpieczeniem.. System skupia się na zabezpieczaniu,
rozwoju i ciągłej aktualizacji aplikacji firm, organizacji lub instytucji publicznych. Misją
T24 jest zwiększenie dostępności cyber zabezpieczeń i nowych technologii w sektorze

Kontakt

mateusz.romanow@titans24.com

MŚP oraz korporacyjnym, niezbędnych do skutecznego zabezpieczania w internecie
biznesu oraz osób fizycznych. T24 umożliwiają każdej organizacji pracę w ramach wysoce
bezpiecznego środowiska IT. Platforma jest także przystosowana do przechowywania
cyfrowych danych, w tym danych wrażliwych.
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Mateusz Romanów

Adres

ul. Kościerzyńska 32A
Wrocław, 51–410
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Vector Synergy

Business
Continuity
oraz reakcja
na incydenty

Bezpieczeństwo
sieci

Human
Factors

Inne

www.vectorsynergy.com
Poligon cybernetyczny CDeX to zaawansowana platforma treningowa, na której

Kategoria

• Usługi konsultingowe w zakresie cyber

znajduje się kompleksowy system szkoleniowy. Treningi pozwalają podnieść praktyczne

produktu/

• Treningi z zakresu cyberbezpieczeństwa

umiejętności

usługi

• Testy Red Teaming/Purple Teaming

specjalistów

odpowiedzialnych

za

bezpieczeństwo

infrastruktury

teleinformatycznej w zakresie wykrywania i reagowania na ataki cybernetyczne. Zespół

• Testy bezpieczeństwa infrastruktury IT

ds. bezpieczeństwa ma możliwość przygotować się na nadejście realnego ataku,

• Audyty bezpieczeństwa

poprzez odparcie symulowanego, lecz hiperrealistycznego naruszenia infrastruktury
firmy. Treningi w ramach platformy CDeX to inwestycja pozwalająca zwiększyć
bezpieczeństwo informatyczne każdej organizacji.
Poligon

cybernetyczny

CDeX

został

wyróżniony

prestiżową

nagrodą

NATO

Główne

Jednostki rządowe, służby bezpieczeństwa, sektor krytyczny,

segmenty

edukacja, logistyka, sektor ICT, przemysł petrochemiczny,

klientów

bankowość i finanse, human resources

Kontakt

bogdan.wisniewski@vectorsynergy.com

Communications and Information Agency „Innovation Challenge Top 10 Innovators” za
najlepsze narzędzie treningowe w zakresie obrony cybernetycznej.

Problem który rozwiązujemy

alicja.maras@vectorsynergy.com

Vector Synergy od 2010 roku dostarcza specjalistów na potrzeby międzynarodowych
projektów dla klientów w Europie i na całym świecie, dla takich instytucji jak NATO
i Unia Europejska oraz wielu innych.

Adres

Marcelińska 90 street
60-324 Poznań

• Zapewniamy ciągłość działania organizacjom, oferując usługi ponad 800 ekspertów
z poświadczeniem bezpieczeństwa, biegłą znajomością języka angielskiego
i gotowością do podjęcia pracy w ciągu 30 dni.
• Realizujemy niejawne projekty oznaczone klauzulą tajne lub ściśle tajne.
• Podnosimy umiejętności specjalistów ds. bezpieczeństwa IT w zakresie wykrywania
i reagowania na zagrożenia cybernetyczne.
• Skutecznie wspieramy firmy i instytucje w ochronie ich zasobów przed atakami.
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Z-Labs

Bezpieczeństwo
aplikacji

Managed
Services

Bezpieczeństwo
urządzeń
mobilnych

Bezpieczeństwo
sieci

www.z-labs.eu
Z-Labs jest firmą specjalizującą się w ofensywnych zagadnieniach bezpieczeństwa

Kategoria

komputerowego. Realizujemy testy penetracyjne oraz symulacje cyber ataków.

produktu/

Prowadzimy

usługi

prace

badawczo-rozwojowe

w

zakresie

bezpieczeństwa

sieci

i oprogramowania.

Nasze rozwiązania:
• System ciągłego monitoringu i badania podatności
Nasze usługi:
• Testy penetracyjne sieci oraz aplikacji webowych/mobilnych
• Symulacje cyber ataków typu APT

Podczas wykonywania testów penetracyjnych aplikacji, upewnimy się, czy dane

• Audyty bezpieczeństwa środowiska chmurowego

przetwarzane przez Twoją aplikację są należycie zabezpieczone. Zaproponujemy

• Audyty bezpieczeństwa kodu źródłowego aplikacji

skuteczne mechanizmy obronne dla zidentyfikowanych problemów. Realizując
testy penetracyjne infrastruktury sieciowej wesprzemy Twój program zarządzania

Główne

podatnościami lub też pomożemy w zapewnieniu zgodności z normami PCI DSS

segmenty

i RODO. Podczas przeprowadzania starannie zaplanowanych symulacji cyber ataków

klientów

Firmy IT

poznamy możliwości Twojej organizacji co do zapobiegania i wykrywania realistycznych
cyber ataków oraz wspomożemy proces usprawniania mechanizmów obronnych.

Problem który rozwiązujemy
Dysponując zespołem z wieloletnim doświadczeniem w ofensywnych zagadnieniach
cyber

bezpieczeństwa

bezpieczeństwa

przed

oraz

doskonale

którymi

stoją

rozumiejącym
organizacje,

wyzwania

Z-Labs

i

zagrożenia

pomoże

usprawnić

Kontakt

info@z-labs.eu

Adres

Kościuszki 40/2
81-702 Sopot

bezpieczeństwo Twojej organizacji i jej mechanizmy obronne przceciwko realistycznym
cyber atakom. Posiadając unikalne kompetencje techniczne jak i głębokie zrozumienie
dzisiejszych cyber zagrożeń, Z-Labs będzie idealnym partnerem do przeprowadzenia
testów zabezpieczeń bądź symulacji ataków typu APT.
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AVET INS
Kontakt

avet@avetins.com

Adres

al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa

Clico
Kontakt

sales@clico.pl
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