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 � DAGMA Bezpieczeństwo IT jest 
jednym z największych dystrybutorów 
rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa 
IT na polskim rynku.

 � Od ponad 30 lat dostarczamy produkty 
i usługi z zakresu szyfrowania, backupu 
i zabezpieczenia firmowych sieci oraz 
ochrony komputerów domowych.

 � Kupując u nas otrzymujesz pełne 
wsparcie certyfikowanych inżynierów.

 � Czytelnicy magazynów 
CRN oraz Vademecum VARów 
i Integratorów wybrali nas trzykrotnie 
Dystrybutorem specjalizowanym roku 
(w latach 2016, 2017 i 2018) 
oraz Producentem Rozwiązań 
Bezpieczeństwa Infrastruktury IT 
(za 2018 rok).

 � Jedenaście razy wyróżniono nas 
tytułem Gazeli Biznesu dziennika 
Puls Biznesu – ostatni raz w 2018 roku.

O nas

Światowy lider w dziedzinie rozwiązań do zabezpieczania sieci 
firmowych. Barracuda Networks oferuje m.in. zaawansowane 
systemy firewallowe, rozwiązania do ochrony poczty elektro-
nicznej oraz do backupu środowisk fizycznych, wirtualnych oraz 
chmurowych (zarówno chmur publicznych, jak i prywatnych). 
Wśród ponad 150 tys. klientów Barracuda Networks na całym 
świecie znaleźli się m.in. Microsoft, Coca-Cola, IKEA oraz Boeing.

ESET jest globalnym dostawcą oprogramowania antywiru-
sowego zabezpieczającego komputery, serwery i urządze-
nia mobilne firm oraz użytkowników indywidualnych, a także 
rozwiązania do szyfrowania danych, zarówno dla małych jak 
i dużych firm. Z rozwiązań ESET korzysta niemal 5 milionów 
Polaków i ponad 110 milionów osób na świecie. Produkty ESET 
są rozwijane w kilkunastu centrach badawczo-rozwojowych na 
świecie. Jedno z nich znajduje się w Krakowie. Rozwiązania tej 
firmy wyróżnia niemal niezauważalne dla użytkownika i wydaj-
ności komputera działanie, co wielokrotnie doceniły w testach 
niezależne ośrodki badawcze.

ROZWIĄZANIA

Europejski producent wielofunkcyjnych rozwiązań do zabez-
pieczenia i monitorowania infrastruktury IT oraz sieci prze-
mysłowych. Produkty STORMSHIELD zapewniają wysoką 
wydajność, integrując firewalla z systemem IPS, VPN, ochronę 
antyspamową i antywirusową z opcją sandboxingu w chmurze. 
STORMSHIELD jest członkiem Airbus Group (dawniej European 
Aeronautic Defence and Space Company – EADS). Dzięki odpo-
wiednim certyfikatom (EAL 3+; EAL 4+) oraz kwalifikacji (ANSSI), 
rozwiązania STORMSHIELD zostały wpisane do katalogu NATO 
Restricted oraz EU Restricted. To oznacza, że produkty zapewniają 
ochronę poufnych informacji zgodną z wymaganiami stawianymi 
przez instytucje rządowe oraz państwowe. Rozwiązaniami firmy 
STORMSHIELD chronią swoje sieci m.in. takie instytucje jak Unia 
Europejska i NATO, a także Orange, czy Carrefour.

Kompleksowe rozwiązanie chroniące przed wyciekiem kluczo-
wych dla firmy informacji. Pozwala m.in. na centralne zarządza-
nie wbudowanym w system Windows szyfrowaniem (BitLocker) 
i rejestrować każdą aktywność pracowników na określonych 
wcześniej zbiorach danych. Rozwiązanie dopasowano do potrzeb 
i specyfiki polskiego rynku, dając możliwość identyfikowania 
wśród przetwarzanych przez pracowników danych m.in. nume-
rów polskich dowodów osobistych czy numerów PESEL. Produkty 
Safetica dostępne są w ponad 50 krajach, na 5 kontynentach.

https://www.barracuda.com.pl/
https://www.eset.pl/
https://www.stormshield.pl/
https://www.dagma.com.pl/Produkty/Safetica
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Audyty Bezpieczeństwa IT
Usługi audytów bezpieczeństwa IT oferowane przez firmę 
DAGMA skierowane są do firm, pragnących zweryfikować czy 
posiadana przez nie infrastruktura informatyczna ma zapew-
nioną skuteczną ochronę i czy wykorzystywane zabezpiecze-
nia są właściwie skonfigurowane. Ofertę uzupełniają testy 
penetracyjne i socjotechniczne, które weryfikują jak w sytuacji 
realnego zagrożenia zachowują się nie tylko zabezpieczenia, 
ale też sami pracownicy. Efektem audytu jest kompleksowy 
raport, w którym audytowana firma otrzymuje wykaz poten-
cjalnych luk wraz z sugerowanymi działaniami naprawczymi. 
Zrealizowany audyt pozwala dopasować posiadane rozwią-
zania zabezpieczające i obowiązujące w firmie procedury do 
aktualnych przepisów prawa.

USŁUGI

NAGRODY

Szkolenia IT
Działający od ponad 10 lat ośrodek szkoleniowy, specjalizu-
jący się w budowaniu kompetencji profesjonalistów IT na tere-
nie całego kraju, w tym: w Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Szczecinie oraz Rzeszowie. 
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA jest certyfikowa-
nym ośrodkiem szkoleniowym Microsoft, PRINCE2, ITIL oraz 
EC-Council. To jedyny w Polsce punkt szkoleń dla produktów 
ESET, Stormshield, Barracuda Networks i Safetica. Oprócz 
autoryzowanych szkoleń, ośrodek prowadzi autorskie ścieżki 
kształcenia w zakresie: cyberbezpieczeństwa, informatyki 
śledczej, ochrony danych osobowych, programowania, syste-
mów operacyjnych oraz zarządzania projektami.

C E    H
TM

 Certified      Ethical   Hacker

https://www.acsdagma.com.pl/
https://audyty.dagma.com.pl/


ESET MDM
 � kontrola urządzenia (systemy Android, iOS)
 � kod blokady ekranu
 � zarządzanie aplikacjami na urządzeniach
 � filtrowanie zawartości stron internetowych
 � geolokalizacja urządzenia

STORMSHIELD NEXT GENERATION 
FIREWALL I UTM
 � ochrona styku firmowej sieci z Internetem
 � aktywna ochrona przed atakami (IPS)
 � chmurowy URL filtering
 � skaner wnętrza sieci (audyt podatności)
 � sandboxing działający w chmurze (Breach Fighter)
 � centralne zarządzanie (SMC)
 � bogate raportowanie w cenie licencji (SVC)
 � polski interfejs administracyjny

ESET
 � ochrona stacji roboczych, serwerów pocztowych oraz 
plikowych, środowisk wirtualnych

 � konsola centralnego zarządzania dostępna z przeglądarki 
internetowej

 � zarządzanie firmowym środowiskiem dzięki chmurowej 
konsoli

 � rozbudowana kontrola dostępu do nośników wymiennych
 � kontrola dostępu do stron internetowych w oparciu 
o kategorie, skanowanie antywirusowe stron www

 � zarządzanie licencjami za pomocą narzędzi webowych

ESET Endpoint Encryption
 � szyfrowanie całego dysku (np. ochrona laptopów)
 � szyfrowanie plików, folderów, poczty e-mail oraz dysków 
wirtualnych

 � szyfrowanie nośników wymiennych
 � konsola centralnego zarządzania

Barracuda Message Archiver
 � archiwizacja całej firmowej korespondencji
 � optymalizacja miejsca na dysku poprzez zmniejszenie wagi 
skrzynek pocztowych

 � szybki dostęp do wiadomości archiwalnych
 � integracja z prawie każdym serwerem pocztowym, a także MS 
Exchange i MS Office 365

Barracuda CloudGen Firewall
 � ochrona styku firmowej sieci z Internetem
 � web filtering oraz pełna kontrola aplikacji
 � sandboxing (zwalczanie zagrożeń w odizolowanym 
środowisku)

 � kształtowanie pasma (QOS)
 � łączność VPN (site-to-site, client-to-site)
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1. Ochrona sieci rozwiązaniami STORMSHIELD, ESET, Barracuda

chronione przez STORMSHIELD
ochrona antywirusowa ESET
szyfrowane przez ESET Endpoint Encryption
zabezpieczenie urządzenia mobilnego za pomocą ESET MDM

Środowisko 
wirtualne

Serwer plików

Serwer pocztyBrama sieci
Archiwizacja

Antywirus

Szyfrowanie

Konsole zarządzania

Oddział firmy

VPN

Użytkownicy

Użytkownicy 

mobilni

Internet

ISP 2 (DSL)

ISP 1 (3G)

https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/mdm-ios/
https://www.stormshield.pl/
https://www.stormshield.pl/
https://www.eset.com/pl/business/portfolio/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/encryption/
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Message-Archiver
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-NG-Firewall-F


Środowisko 
wirtualne

ESET MDM
 � kontrola urządzenia (systemy Android, iOS)
 � kod blokady ekranu
 � zarządzanie aplikacjami na urządzeniach
 � filtrowanie zawartości stron internetowych
 � geolokalizacja urządzenia

Barracuda CloudGen Firewall
 � ochrona styku firmowej sieci z Internetem
 � Web filtering oraz pełna kontrola aplikacji
 � sandboxing (zwalczanie zagrożeń w odizolowanym środowisku)
 � kształtowanie pasma (QOS)
 � łączność VPN (site-to-site, client-to-site)

ESET
 � ochrona stacji roboczych, serwerów pocztowych oraz plikowych, 

środowisk wirtualnych
 � konsola centralnego zarządzania dostępna z przeglądarki 

internetowej
 � zarządzanie firmowym środowiskiem dzięki chmurowej konsoli
 � rozbudowana kontrola dostępu do nośników wymiennych
 � kontrola dostępu do stron internetowych w oparciu o kategorie, 

skanowanie antywirusowe stron www
 � zarządzanie licencjami za pomocą narzędzi webowych

ESET Endpoint Encryption
 � szyfrowanie całego dysku (np. ochrona laptopów)
 � szyfrowanie plików, folderów, poczty e-mail oraz dysków 
wirtualnych

 � szyfrowanie nośników wymiennych
 � konsola centralnego zarządzania

Safetica
 � ochrona przed wyciekiem firmowych danych (DLP)
 � pełny audyt przesyłanych danych i aktywności użytkowników
 � centralne zarządzanie wbudowanym w system Windows 

szyfrowaniem (BitLocker)

Barracuda Backup
 � backup i odtwarzanie serwerów fizycznych i wirtualnych (plików, 

baz danych, poczty, AD)
 � wbudowana wydajna kompresja i deduplikacja
 � wiele sposobów replikacji danych (także do chmury)
 � dostępne jako zintegrowane rozwiązanie sprzętowe lub wirtualne

Barracuda Web Security Gateway
 � filtrowanie HTTP/HTTPS
 � kontrola aplikacji (powyżej 300.) i aplikacji www (powyżej 500.)
 � odciążenie firmowego łącza
 � szczegółowe raporty o aktywności użytkowników

Barracuda Load Balancer ADC
 � równoważy obciążenie między serwerami
 � zwiększa wydajność sieci

Barracuda Email Security Gateway
 � ochrona serwera poczty przed zagrożeniami
 � sandboxing (eliminacja ransomware)
 � dostępny w wersji sprzętowej, wirtualnej i chmurowej
 � ochrona przed wyciekiem informacji na zewnątrz firmy

 Barracuda Web Application Firewall
 � ochrona udostępnianych aplikacji web (portale, e-commerce itp.)
 � spełnia standardy PCI DSS
 � chroni przed wyciekiem danych
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2. Ochrona sieci rozwiązaniami Barracuda, ESET, Safetica

ochrona antywirusowa ESET 
szyfrowane przez ESET Endpoint Encryption 
backupowane przez Barracudę 
chronione przez Safeticę
zabezpieczenie urządzenia mobilnego za pomocą ESET MDM

Antywirus
Szyfrowanie

DLP

Firewall
aplikacyjny

Serwer
aplikacyjny

Sklep www

Antyspam

Serwer poczty

Równoważenie 

obciążenia
Serwer plików

Serwer plików

Filtr URL

Backup

Użytkownicy

Użytkownicy 

mobilni

Brama sieciISP 2 (DSL)

ISP 1 (3G)

Konsole zarządzania

Internet

Bankomat

VPN

https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/mdm-ios/
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-NG-Firewall-F
https://www.eset.com/pl/business/portfolio/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/encryption/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/data-loss-prevention/
https://www.barracuda.com.pl/Produkty#bak
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Web-Security-Gateway
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Load-Balancer-ADC
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Email-Security-Gateway
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Web-Application-Firewall


STORMSHIELD SNI40
 � monitorowanie oraz ochrona protokołów przemysłowych
 � certyfikowana technologia: EU Restricted, NATO, EAL 3+, EAL 4+
 � urządzenie odporne na wstrząsy, trudne warunki pracy 
i ekstremalne temperatury

 � zapewnia ciągłość działania w przypadku awarii (hardware 
baypass)

 � urządzenie posiada certyfikaty CE, EN, IEC, 
 � możliwość montażu na szynie DIN 
 � bardzo duża wydajność

Barracuda CloudGen Firewall
 � pełne filtrowania i monitoring ruchu
 � ochrona antywirusowa oraz sandboxing
 � wsparcie dla protokołów przemysłowych
 � zdalny dostęp VPN
 � wysoka odporność na trudne warunki
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3. Ochrona sieci przemysłowych rozwiązaniami STORMSHIELD i Barracuda

chronione i zabezpieczane przez STORMSHIELD
chronione i zabezpieczane przez przez Barracudę

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

Brama sieci
PLC

PLC

PLC

PLC

Internet

LAN

https://www.stormshield.pl/Modele/Wersje-sprzetowe-STORMSHIELD
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-CloudGen-Firewall


Internet

Internet

Antyspam,
Backup,

Archiwizacja

Office 365

Antyspam

Backup

Serwer poczty
Archiwizacja

Barracuda ESSENTIALS
 � uzupełnienie usługi MS Office 365 o wielowarstwową ochronę, 
sandboxing, archiwizację wiadomości oraz backup (Exchange, 
Sharepoint, OneDrive)

Barracuda Email Security Gateway
 � ochrona serwera poczty przed zagrożeniami 
 � sandboxing (eliminacja ransomware)
 � dostępny w wersji sprzętowej, wirtualnej i chmurowej 
 � ochrona przed wyciekiem informacji na zew. firmy

Barracuda Backup
 � backup i odtwarzanie serwerów fizycznych i wirtualnych 
(plików, baz danych, poczty, AD) 

 � wbudowana wydajna kompresja i deduplikacja
 � wiele sposobów replikacji danych (także do chmury)
 � dostępne jako zintegrowane rozwiązanie sprzętowe lub 
wirtualne

Barracuda Message Archiver
 � archiwizacja całej firmowej korespondencji e-mail 
 � odciążenie zasobów serwera
 � długoterminowa retencja
 � szybki dostęp do wiadomości archiwalnych 
 � integracja z prawie każdym serwerem pocztowym, a także 
MS Exchange i MS Office 365 

 � dostępny w wersji sprzętowej, wirtualnej i chmurowej
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4. Ochrona firmowej poczty rozwiązaniami Barracuda w dwóch wariantach:

https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Essentials
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Email-Security-Gateway
https://www.barracuda.com.pl/Produkty#bak
https://www.barracuda.com.pl/Produkty/Barracuda-Message-Archiver


ESET
 � ochrona stacji roboczych, serwerów pocztowych oraz 
plikowych, środowisk wirtualnych

 � rozbudowana kontrola dostępu do nośników wymiennych
 � kontrola dostępu do stron internetowych w oparciu o kategorie
 � skanowanie antywirusowe stron www

ESET Endpoint Encryption
 � szyfrowanie całego dysku (np. ochrona laptopów)
 � szyfrowanie plików, folderów, poczty e-mail oraz dysków 
wirtualnych

 � szyfrowanie nośników wymiennych
 � konsola centralnego zarządzania

ESET Cloud Administrator
 � zarządzanie stacjami roboczymi, serwerami plikowymi 
i pocztowymi dzięki dzięki chmurowej konsoli

 � zarządzanie licencjami za pomocą narzędzi webowych
 � konsola centralnego zarządzania dostępna z przeglądarki 
internetowej

 � konfiguracja produktów
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5. Ochrona infrastruktury IT firm z sektora MŚP za pomocą rozwiązań ESET, 
 zarządzanych z poziomu chmury producenta

ochrona antywirusowa ESET
szyfrowane przez ESET Endpoint Encryption

Serwer ESET 

Endpoint Encryption

Serwer plików

Serwer poczty
Brama sieci

Użytkownicy

Zarządzanie 

 z chmury producenta

Konsola administratora

Internet

https://www.eset.com/pl/business/portfolio/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/encryption/
https://www.eset.com/pl/business/cloud-administrator/
https://www.eset.com/pl/business/cloud-administrator/
https://www.eset.com/pl/business/cloud-administrator/
https://www.eset.com/pl/business/portfolio/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/encryption/
https://www.eset.com/pl/business/cloud-administrator/


ESET Dynamic Threat Defense
 � sandboxing w chmurze producenta
 � dodatkowa funkcja w programie ESET 
 � transparentna dla użytkownika
 � w pełni automatyczne wysyłanie nowych, nieznanych plików
 � szczegółowe raporty odnośnie analizy 

ESET Threat Intelligence
 � proaktywne zapobieganie zagrożeniom
 � powiadomienia dla administratora o najnowszych atakach 
ukierunkowanych oraz serwerach kontroli (C&C)

 � automatyczna analiza próbek 
 � raporty wczesnego ostrzegania ochrona styku firmowej sieci 
z Internetem

ESET
 � ochrona stacji roboczych, serwerów pocztowych oraz 
plikowych, środowisk wirtualnych, bram internetowych oraz 
urządzeń mobilnych pracowników

 � konsola centralnego zarządzania dostępna z przeglądarki 
internetowej

 � rozbudowana kontrola dostępu do nośników wymiennych
 � kontrola dostępu do stron internetowych w oparciu o kategorie
 � skanowanie antywirusowe stron www
 � zarządzanie licencjami za pomocą narzędzi webowych
 � zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą modułu MDM
 � ochrona środowisk wirtualnych (agentowo i bezagentowo)

ESET MDM
 � zarządzanie urządzeniami (systemy Android, iOS)
 � polityka blokady ekranu
 � zarządzanie aplikacjami na urządzeniach
 � filtrowanie zawartości stron internetowych

ESET Enterprise Inspector
 � wykrywanie ataków ukierunkowanych i APT
 � analiza powłamaniowa
 � blokowanie plików i procesów po sumie kontrolnej
 � wykrywanie anomalii i zachowań niebezpiecznych

ESET Endpoint Encryption
 � szyfrowanie całego dysku (Full Disk Encryption)
 � szyfrowanie plików, folderów, poczty e-mail oraz dysków 
wirtualnych

 � szyfrowanie nośników wymiennych
 � konsola centralnego zarządzania
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6. Ochrona infrastruktury IT firm z sektora Enterprise za pomocą rozwiązań ESET

sandboxing w chmurze za pomocą ESET Dynamic Threat Defense
przewidywanie zagrożeń za pomocą ESET Threat Intelligence
ochrona antywirusowa ESET
szyfrowane przez ESET Endpoint Encryption
zaawansowane rozwiązanie klasy EDR – ESET Enterprise Inspector
zabezpieczenie urządzenia mobilnego za pomocą ESET MDM

Środowisko 
wirtualne

Serwer plików

Serwer pocztyBrama sieci

Antywirus

Szyfrowanie

Konsole zarządzania

Oddział firmy

VPN

Użytkownicy

EDR

Użytkownicy 

mobilni

Internet

Internet

ISP 2 (DSL)

ISP 1 (3G)

https://www.eset.com/pl/business/dynamic-threat-defense/
https://www.eset.com/pl/business/services/threat-intelligence/
https://www.eset.com/pl/business/portfolio/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/mdm-ios/
https://www.eset.com/pl/business/enterprise-inspector/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/encryption/
https://www.eset.com/pl/business/dynamic-threat-defense/
https://www.eset.com/pl/business/services/threat-intelligence/
https://www.eset.com/pl/business/enterprise-inspector/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/encryption/
https://www.eset.com/pl/business/endpoint-security/mdm-ios/
https://www.eset.com/pl/business/portfolio/


Dlaczego my?ZAUFALI NAM

DAGMA | Bezpieczeństwo IT 
ul. Bażantów 4/2 | 40-668 Katowice 
tel. 32 793 11 00 
fax 32 793 11 90

Naszym rozwiązaniom zaufało ponad:
 � 2780 szpitali i zakładów 
opieki zdrowotnej

 � 1350 jednostek samorządowych
 � 250 sądów
 � 430 placówek bankowych
 � 250 uczelni wyższych
 � 14 ministerstw

Chcesz wiedzieć więcej? 
Zapraszamy na www.dagma.com.pl

Oprogramowania zabezpieczające 
z naszej oferty chronią 
prawie 5 milionów Polaków!

https://www.dagma.com.pl/
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