
Nasze inteligentne technologie sieciowe zapewnią 

ciągłe działanie sieci, umożliwią kompleksową 

kontrolę, usprawnią analitykę biznesową oraz 

utrzymają bezpieczeństwo i zgodność ze 

standardami.

Przegląd sieci przedsię biorstwa



Technologia Wi-Fi

W obecnych czasach dobre połączenie 
bezprzewodowe uważane jest za pewnik. 
Jednak gwałtowny wzrost liczby użytkowników 
bezprzewodowych i liczby urządzeń  stanowi 
wyzwanie dla fi rm. Usługi łączności bezprzewodowej 
muszą być wysokowydajne, elastyczne i zawsze 
dostępne. Jednocześnie potrzebna jest dobra 
polityka zabezpieczeń. Tylko w przypadku spełnienia 
wszystkich tych warunków można w pełni korzystać 
ze swojej inwestycji.

Planowanie i projektowanie

Sieć bezprzewodowa ewoluowała od czegoś „co miło 
mieć” do krytycznego komponentu biznesowego.
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wydajne 
połączenia bezprzewodowe pojawia się konieczność 
planowania i projektowania przed rozpoczęciem 
właściwej implementacji. Firma Damovo pomoże w tym, 
przeprowadzając analizę obiektu w czasie rzeczywistym. 
Pozwoli to określić właściwą liczbę i typ oraz optymalne 
rozmieszczenie punktów dostępowych.
Ta wstępna inwestycja jest bardzo ważna dla sukcesu 
we wdrażaniu sieci bezprzewodowej. Zapewni to 
także pogląd na wpływ czynników zewnętrznych, 
które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko 
bezprzewodowe.

Eksploatacja

Masz teraz dobrze działającą sieć bezprzewodową dla 
wszystkich użytkowników, zapewniającą maksymalną 
mobilność wewnątrz fi rmy. Bez problemu można 
pójść krok dalej. Aby zmaksymalizować korzyści ze 
swojej inwestycji, możemy pomóc w konfi guracji 
bezprzewodowego hotspotu dla użytkowników 
zewnętrznych i gości.
Umożliwi to klientom podłączenie się do sieci 
bezprzewodowej i bliską interakcję. Damovo umożliwi 
dostosowanie danych rejestracyjnych klientów, poznanie 
zachowań klientów i wyegzekwowanie akceptacji zasad 
użytkowania. Dzięki temu możesz się dowiedzieć,
kto używa sieci, powitać wracających użytkowników i 
zdobyć cenne informacje na temat swoich klientów.

Implementacja

Po fazie początkowej, w której pomożemy przy 
właściwym zaplanowaniu i zwymiarowaniu, wdrożymy 
sieć bezprzewodową i zintegrujemy ją z istniejącym 
środowiskiem, aby zapewnić bezproblemowe działanie. 
Użytkownicy będą mieli większą elastyczność w 
dostępie do sieci bezprzewodowej i większy komfort 
użytkowania. W zależności od potrzeb biznesowych 
Damovo zapewni ciągłą dostępność (100% czasu 
działania) wszystkich komponentów sieci. Sieć 
bezprzewodowa musi być tak samo stabilna i godna 
zaufania, jak przewodowa i my to zapewnimy.



Infrastruktura sieciowa

Funkcjonowanie Państwa organizacji uzależnione jest 
od możliwości komunikowania się za pośrednictwem 
sieci. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprawdzenie 
wiadomości e-mail na fi rmowym laptopie, 
sporządzanie raportów na żądanie w sprawie 
niezrealizowanych zamówień, zakup najnowszego 
smartfona przez Internet, sprawdzenie rachunków za 
media przy użyciu tabletu, czy dokonanie rezerwacji 
pokoju hotelowego na jutrzejszą naradę kierownictwa 
projektu – wszystko dzieje się za pośrednictwem sieci.

Dlatego niezmiernie istotne jest, by infrastruktura 
sieciowa Państwa przedsiębiorstwa była bezpieczna i 
niezawodna, zapewniając Państwu przez cały czas jak 
najwyższą wydajność.

Sieci dostępowe

Dzisiejsze sieci dostępowe potrafi ą rozpoznawać 
krytyczne aplikacje biznesowe - hostowane lokalnie 
lub w chmurze – chroniąc Państwa organizację przed 
wyciekiem danych i nieuprawnionym dostępem, a 
także wspomagać nowe kanały komunikacji, takie jak 
łączność głosowa, wideo i media społecznościowe.

Sieci dostępu mogą zwiększać odporność dzięki 
natychmiastowemu reagowaniu na zdarzenia 
o wyjątkowo małym prawdopodobieństwie i 
izolować je, zapewniając tym samym nieprzerwaną 
działalność Państwa fi rmy. Mogą Państwo osiągnąć 
podobny poziom wydajności, bezpieczeństwa, 
niezawodności i podobne doświadczenia 
użytkowników podczas korzystania zarówno 
z prywatnych, jak i fi rmowych komputerów 
osobistych, tabletów i urządzeń mobilnych.

Urządzenia bezprzewodowe i przenośne

Stanowisko pracy stało się obecnie bardziej mobilne. 
Państwa pracownicy korzystają we wzajemnej 
komunikacji z zestawu urządzeń fi rmowych i prywatnych. 
Sprawą nieodzowną jest zatem zapewnienie, by

Państwa sieć bezprzewodowa była przygotowana do 
przesyłania dużych ilości danych, transmisji głosowych 
i wideo - zawłaszcza, gdy na niewielkim obszarze 
może znajdować się znaczna liczba niekontrolowanych 
urządzeń mobilnych.

Dzisiejsze rozwiązania bezprzewodowe mogą również 
pomóc Państwa organizacji w uzyskiwaniu dodatkowych 
przychodów. Dzięki gromadzeniu informacji na temat 
ruchu i zachowań użytkowników w Państwa sieci,mogą 
Państwo bardziej precyzyjnie docierać do swoich 
klientów, dostarczając im spersonalizowane treści lub 
reklamy.

Globalne usługi sieciowe

Możliwość natychmiastowego dostępu do wszelkiego 
rodzaju informacji z dowolnego miejsca na świecie jest 
obecnie traktowana jako norma.

Zatem bardzo ważne, by Państwa organizacja posiadała 
niezawodną, globalną sieć o wysokiej sprawności.

Przy prowadzeniu operacji biznesowych o światowym 
zasięgu istotna jest możliwość kontroli i utrzymywania 
scentralizowanych magazynów danych i aplikacji, tak by 
Państwa pracownicy mogli mieć w dowolnej chwili łatwy 
dostęp do potrzebnych informacji.

Bogaty asortyment globalnych usług sieciowych 
Damovo może pomóc Państwu zbudować solidny 
fundament pod Państwa międzynarodowe operacje 
biznesowe.
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Zarządzanie siecią

W sytuacji, gdy złożoność rozwiązań technicznych 
stale rośnie, Damovo może zapewnić Państwu wgląd 
w to, co dzieje się w Państwa sieciach, zarówno 
przewodowych, jak i bezprzewodowych.

Państwa pracownicy wymagają wysokiego komfortu 
korzystania ze wszystkich posiadanych urządzeń, 
niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, 
oczekując szybkiego rozwiązania wszelkich 
problemów. Możemy aktywnie monitorować i 
zarządzać Państwa siecią, ustalać potencjalne 
problemy i ograniczyć ryzyko awarii, co pozwoli 
zachować stabilność sieci, Państwa pracownikom 
zagwarantuje zadowolenie, a fi rmie sprawność 
działania przez cały czas.

Skuteczne zarządzanie hybrydowymi sieciami 
wielu dostawców

Dzięki aktywnemu monitoringowi, możemy 
obserwować, co dzieje się w  Państwa  sieci, np. 
ustalić, gdzie nastąpiło obniżenie jakości połączeń 
telefonicznych lub gdzie wysokie obciążenie 
łączy spowodowało niedogodności dla Państwa 
pracowników. Możemy następnie w ciągu kilku 
minut określić i rozwiązać takie problemy, co 
ograniczy do minimum wpływ takich sytuacji na 
Państwa organizację.

Równie szybko można rozpoznawać i izolować 
problemy z czasem reakcji aplikacji, wskazując 
źródło problemu w sieci lub urządzeniu, niezależnie 
od tego, czy są to sieci i urządzenia przewodowe, 
czy bezprzewodowe, czy też hybrydowe sieci kilku 
dostawców.

Nasza oferta usługi sieci opartej na oprogramowaniu 
umożliwi ci zarządzanie siecią w bardzo dynamiczny 
i efektywny kosztowo sposób, zapewniając wysoką 
sprawność Twojemu środowisku.

Ekologiczna informatyka Green IT– sieci wydajne 
pod względem energetycznym

Kontrola wykorzystania i zużycia energii przez Państwa 
urządzenia pozwala ustalić miejsca, w których mogą 
zaistnieć problemy, aby odpowiednio je rozwiązywać, 
na przykład poprzez ograniczenie poboru energii lub 
wyłączanie urządzeń, gdy nie są wykorzystywane.

Nasze rozwiązania zapewniają Państwu wgląd w 
zużycie energii przez każde z urządzeń podłączonych 
do Państwa sieci, przy czym może to także dotyczyć 
elementów budynku. Mogą Państwo również ustalić 
możliwość przejścia z urządzeń o wysokim poborze 
mocy na nowy sprzęt o niskim zapotrzebowaniu 
energetycznym lub nawet ich wirtualizacji.

 Aktywny monitoring infrastruktury

Aktywny monitoring infrastruktury pozwala 
nam widzieć Państwa zasoby sieciowe, wersje 
oprogramowania, a także potencjalne zagrożenia dla 
ich bezpieczeństwa. Możemy zatem udzielać Państwu 
cennych i praktycznych informacji dotyczących 
wykorzystania Państwa sieci.

Możemy również pomóc w ograniczeniu potencjalnych 
zagrożeń sieci poprzez zagwarantowanie dostępności, 
w zależności od urządzenia, które znajduje się aktualnie 
w użyciu. Da to Państwu pewność, że Państwa sieć 
będzie chroniona w przypadku niespodziewanej awarii 
jednego z urządzeń.

 



Bezpieczeństwo informacji

Wzajemnie powiązane sieci tworzą w dzisiejszych 
czasach fundament organizacji, zatem 
bezpieczeństwo musi być dla Państwa sprawą o 
najwyższym priorytecie, jako że do Państwa sieci 
dodawanych jest coraz więcej usług, co nakłada się 
na zestaw usług w chmurze publicznej i prywatnej. 
W efekcie Państwa środowisko sieciowe wymaga 
zdecydowanych i solidnych działań dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.

Posiadając fachową wiedzę w dziedzinie 
bezpieczeństwa informacji, możemy Państwu 
zagwarantować, że zarówno Państwa sieć 
korporacyjna, jak i dane fi rmy będą całkowicie 
bezpieczne, dzięki czemu Państwa przedsiębiorstwo 
będzie chronione i zdolne do ciągłego 
funkcjonowania.

  Zgodność z przepisami

Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa informacji jest dla wszystkich 
organizacji coraz ważniejszym i coraz trudniejszym 
zadaniem. Jako ekspert w tej dziedzinie możemy 
pomóc Państwu zrozumieć i zachować zgodność 
z przepisami i uregulowaniami, które mają 
zastosowanie w Państwa konkretnej branży.

Wykrywanie włamań i zagrożeń

Wprawdzie zapobieganie incydentom z zakresu 
bezpieczeństwa ma największe znaczenie, muszą 
być Państwo przygotowani także na to, by radzić 
sobie z potencjalnymi zagrożeniami i włamaniami. 
Aktywna ochrona i monitoring w czasie rzeczywistym, 
z szybkim powiadamianiem o zagrożeniach i 
włamaniach, to klucz do zapobiegania utracie 
i zniszczeniu danych. Świadczone przez fi rmę 
Damovo usługi całodobowego, realizowanego przez 
siedem dni w tygodniu monitoringu i zarządzania 
zapewnią Państwu spokój i bezpieczeństwo, dzięki 
precyzyjnemu określaniu hierarchii ważności i 
eskalacji alarmów, co pozwoli ograniczyć fałszywe 
rozpoznania i zapobiegnie zbędnym przestojom.

Bezpieczny dostęp i VPN

Dotychczas w miarę rosnącego zapotrzebowania 
na bezpieczny zdalny dostęp, rosły także zasoby 
potrzebne dla zarządzania takimi usługami. My 
możemy dostarczyć Państwu rozwiązania, które 
sprawią, że Państwa infrastruktura VPN i zarządzanie 
zdalnymi użytkownikami będą przebiegać w miarę 
technicznych możliwości bezproblemowo, przy 
równoczesnym zachowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa.

 



Kontakt

Ponad 40 lat doświadczenia w tworzeniu i 
wspieraniu elastycznych, 

inteligentnych sieci cyfrowych

Najwyższy poziom akredytacji 
od fi rm Cisco, Avaya i HPE Aruba 

Wielojęzyczne, operacyjne centrum z
głoszeniowe w całej Europie 

działające 24 godziny na dobę 7 
dni w tygodniu i wspierające ponad 1,5 miliona 

punktów końcowych

Nagroda fi rmy Cisco dla „Partnera 
roku w dziedzinie innowacyjnych 

rozwiązań” za przyszłościowe 
podejście do biznesu 

Damovo dostarcza technologie i rozwiązania, 
które w znaczącym stopniu usprawniają 
wydajność pracy w przedsiębiorstwach na 
całym świecie. Nasi klienci mogą korzystać z 
naszego czterdziestoletniego doświadczenia, 
specjalistycznej fachowej wiedzy i rozległej sieci 
naszych partnerów branżowych.

Poprzez nasze podejście konsultacyjne (rozumienie, 
dostarczanie i udoskonalanie) współpracujemy z 
naszymi Klientami, celem określenia w jaki sposób 
technologia może wspierać obecne jak i przyszłe 
cele biznesowe.

Dzięki długoterminowemu zaangażowaniu 
coraz lepiej rozumiemy problemy klientów, co 
umożliwia nam w dalszym ciągu dostarczanie i 
dalsze działanie na rzecz usprawniania i poprawy 
rozwiązań technologicznych.

Nasza oferta obejmuje rozwiązania z zakresu 
Ujednoliconej Komunikacji i Współpracy (UC&C), 
Sieci Korporacyjnych (Enterprise Networks), Contact 
Center, Cloud i globalne Managed Services

Damovo posiada regionalne biura w Europie i 
ma możliwość świadczenia usług w ponad 100 
krajach na całym świecie. Niezależnie od sektora  
i położenia geograficznego dostarczamy 2000 
naszych klientów narzędzi, jakich potrzebują
dla stałego usprawniania działalności swych 
przedsiębiorstw.

Damovo Polska sp. z o.o.
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