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SZYFROWANIE DANYCH AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA IT

SZKOLENIA Z BRANŻY IT2FA - DWUSKŁADNIKOWE UWIERZYTELNIANIE

EDR - IDENTYFIKACJA NIETYPOWYCH ZACHOWAŃ I NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA SIECI

PAM - ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM UPRZYWILEJOWANYM

BACKUP DANYCH

DLP - OCHRONA PRZED WYCIEKIEM DANYCH

NGF UTM - KOMPLEKSOWA OCHRONA BRZEGU SIECI NOWEJ GENERACJI



Działamy na rynku od 1987 roku i do tematu 

cyberbezpieczeństwa podchodzimy w sposób kompleksowy. 

Wszystko to od światowych liderów bezpieczeństwa IT. Wiemy, że 

sam produkt to nie wszystko - potrzebna jest jeszcze wiedza jak 

go skutecznie wykorzystać. Z tego powodu oferujemy naszym 

klientom pełne wsparcie techniczne, usługi wdrożenia i audytów 

bezpieczeństwa, a także możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji 

w naszym Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym.

Dbamy o to, by wszystkie produkty w naszej ofercie były 

nie tylko sprawdzone, ale równie innowacyjne, aby sprostać 

potrzebom szybko zmieniającej się branży IT. 

W swoim portfolio mamy rozwiązania antywirusowe, szyfrujące, 

firewalle Unified Threat Management (UTM), narzędzia chroniące 

przed wyciekiem danych (DLP), pomagające zarządzać dostępem 

uprzywilejowanym (PAM), a także produkty do backupu, czy 

przechowywania danych.

ZNAMY SIĘ NA 
BEZPIECZEŃSTWIE IT

NAGRODY  
I WYRÓŻNIENIA 

Silna pozycja naszej spółki ma potwierdzenie w licznych 

nagrodach. Czterokrotnie zostaliśmy wybrani Dystrybutorem 

Specjalizowanym Roku przez czytelników magazynów CRN  

i Vademecum VAR-ów i Integratorów. 

Oprócz tego od lat regularnie zdobywamy tytuł Gazeli Biznesu 

przyznawany przez dziennik Puls Biznesu dla najdynamiczniej 

rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

Kilkukrotnie zostaliśmy też wyróżnieni tytułem Diamentu Forbesa, 

nadawanego przez prestiżowy magazyn biznesowy Forbes.



BACKUP

Sprawdzone rozwiązania do backupu i przywracania danych  

w środowiskach fizycznych, wirtualnych, mobilnych oraz chmurowych. 

Acronis otrzymał nagrodę Wybór Użytkowników Gartner Peer Insights 

jako najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania 

dla centrów danych. Rozwiązaniom Acronis zaufało już ponad 175 000 

klientów biznesowych na całym świecie. 

▶ Więcej informacji: www.acronis.com

OCHRONA ANTYWIRUSOWA, SZYFROWANIE, ENDPOINT 

DETECTION & RESPONSE (EDR), DWUSKŁADNIKOWE 

UWIERZYTELNIENIE

Globalny dostawca rozwiązań bezpieczeństwa IT. Sztandarowym 

produktem jest wielokrotnie nagradzany program ESET NOD32 

Antivirus. Rozwiązania ESET dostępne są w ponad 200 krajach -   

w Polsce korzysta z nich ponad 5 mln użytkowników. 

▶ Więcej informacji: www.eset.pl

OFEROWANE PRODUKTY

NOWOŚĆ

DATA LOSS PREVENTION (DLP)

Kompleksowe rozwiązanie chroniące przed wyciekiem danych. 

Safetica ocenia ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, 

ostrzegając przed nieproduktywnymi i potencjalnie szkodliwymi 

działaniami pracowników.

▶ Więcej informacji: www.safetica.pl



PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM)

Producent rozwiązań klasy PAM (privileged access management), 

pozwalających na kompleksowe zarządzanie dostępem 

uprzywilejowanym w ramach organizacji. Rozwiązania Senhasegura 

są jednymi z najwyżej cenionych na rynku, co potwierdza wysoka 

ocena 4,9 na 5 według Gartner Peer Insights i rekomendacja 97 

procent klientów.

▶ Więcej informacji: www.senhasegura.com

NEXT GEN FIREWALL (NGF) UNIFIED THREAT MANAGEMENT (UTM)

Rozwiązania Stormshield tworzone są przez europejskiego 

producenta wielofunkcyjnych rozwiązań firewallowych klasy 

UTM. Z rozwiązań Stormshield korzystają m.in. NATO, Uniwersytet 

Cambridge, Carrefour, Renault czy bank HSBC. 

▶ Więcej informacji: www.stormshield.pl

NOWOŚĆ
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AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Sprawdzamy, na ile stosowane w firmie rozwiązania 

zabezpieczające są w stanie zapewnić faktyczne bezpieczeństwo 

sieci firmowej. Najlepsze zabezpieczenia wybrane starannie z oferty 

światowych liderów mogą okazać się zupełnie nieskuteczne, jeżeli 

przy ich zestawianiu popełnione zostały błędy logiczne, tworzące 

luki w kompletnym systemie bezpieczeństwa.

▶ Więcej informacji: www.audyty.dagma.com.pl

AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE ACS DAGMA 

Przeprowadzamy szkolenia z branży informatycznej w całej Polsce. 

Posiadamy autoryzacje na prowadzenie szkoleń od wielu gigantów 

branży informatycznej. Jako jedyny w Polsce autoryzowany ośrodek 

szkoleniowy ESET, Stormshield oraz Safetica szkolimy, jak optymalnie 

chronić firmowe sieci produktami tych firm. Posiadamy autoryzacje 

EC-Council na prowadzenie szkolenia Certified Ethical Hacker. 

▶ Więcej informacji: www.acsdagma.com

OFEROWANE USŁUGI



ZAUFALI NAM

Oprogramowania zabezpieczające z naszej oferty 

chronią ponad 5 milionów Polaków!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapraszamy na www.dagma.com.pl
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