
Bezpieczeństwo w innowacyjnym mobilnym 

środowisku pracy.
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Vielen Dank!

Transformacja jest w naszym DNA i zawsze dotyczy ludzi
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Kluczowe czynniki transformacji cyfrowej

Boomer

1945-1964

• spotkanie lub 

telefon

• żyjesz żeby 

pracować

• „papier ma wagę”

• szanuj moje 

stanowisko

• skupienie na 

procesach

• praca na pierwszym 

planie

GenX

1964-1980

• email lub telefon

• pracujesz żeby żyć

• „wyślij mi kopię”

• szanuj moje idee

• skupienie na wyniku

• rodzina na 

pierwszym miejscu

Millennial
1980-2000

• krótkie wiadomości 

tekstowe

• zabawa przed pracą

• „wygooglam” sobie 

sam

• szanuj moje 

umiejętności

• skupienie na rozwoju

• przyjaciele na 

pierwszym miejscu

Otwartość na zmiany =>
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Cyfrowo o środowisku pracy

pracowników chce/lub  pracuje poza biurem
95% 

58% 

62% 

pracowników zgłasza zapotrzebowanie narzędzi 

niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków 

służbowych poza biurem

TDM, mówią że jest brak możliwości ochrony danych 

na urządzeniach przenośnych
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

to zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz 

bezpieczeństwa ich funkcji i informacji w nich przetwarzanych, rozumiane jako

(1) ciągłość funkcjonowania

(2) brak nieautoryzowanego dostępu

(3) brak nieautoryzowanego wykorzystania

(4) brak nieautoryzowanej zmiany

(5) brak uszkodzenia bez względu na przyczynę
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Rekomendacje KNF i RODO 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych nr

2016/679 zostało opublikowane w Dzienniku

Urzędowym UE w dniu 4.5.2016 r. 

Rekomendacja D - dotycząca zarzadzania obszarami 

technologii  informacyjnej i bezpieczeństwa 

środowiska  teleinformatycznego w bankach

Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji 

płatniczych  wykonywanych w intrenecie przez banki

Podstawa prawna wydawania rekomendacji: Art. 137 

pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe 
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Bezpieczne mobilne środowisko pracy jest wyzwaniem dla IT 

Apps

Różnorodnsć

aplikacji

Data
Ryzyko utraty 

danych

Devices

Oczekiwanie 

BYOD

To nie jest 

zintegrowane
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Dowolne urządzenie, 

sieć & hosting

Workspace
Apps, Infrastruktura & usługi

Bezpieczne rozwiązanie 
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Any Cloud

Aplikacje

Bezpiecznie dostęp do aplikacji, danych i 

usług na dowolnym urządzeniu, w 

dowolnym miejscu i dowolnym czasie 

Mobile Workspace 

Urządzenia
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To kompletne rozwiązanie bezpieczne dostawy i zarządzania aplikacji, 

danych i usług z dowolnego urządzenia przez każdą sieć, jest rozwiązaniem 

na potrzebę mobilnego środowiska pracy



© 2016 Citrix. Confidential.11

Citrix Workspace Suite
Kluczowe fukcje

Bezpieczne dostarczanie aplikacji Windows

Wirtualizacja desktopów

Bezpieczne dostarczanie app. urządzenia mobilne

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Bezpieczna synchronizacja i dzielenie się plikami

Sklep z apliakcjami (App. Store)

Bezpieczne mobile gateway



© 2016 Citrix. Confidential.12

PC Urządze

nia 

mobilne

Call CentersBYOD Pracownicy zdalni  

z oddziałów

Partnerzy i 

agencje 

zewnętrzne

Wymagajjąc

użytkownicy

Firmowe 

notebooki



© 2016 Citrix. Confidential.13

SSL VPN Gateway 

Load Balancing

Branch & Cloud 

WAN  Optimization

Device Manager

Analytics Automation

ProvisioningMonitoring

StoreFront

Authentication

Windows Desktops

SharePoint & File Shares
StorageZones

Windows Apps

Mobile Apps

SasS & Web Apps

On-premises

Delivery Controllers Apps & Data

DMZ Service Management

Branch 

Offices
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The Forrester Wave is copyrighted by Forrester Research, Inc. Forrester and Forrester 

Wave are trademarks of Forrester Research, Inc. The Forrester Wave is a graphical 

representation of Forrester's call on a market and is plotted using a detailed spreadsheet 

with exposed scores, weightings, and comments. Forrester does not endorse any vendor, 

product, or service depicted in the Forrester Wave. Information is based on best available 

resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change.

Forrester Wave™: Server-Hosted Desktops 

(VDI), Q3 2015

Citrix leads the industry

• User Experience

• Security and Compliance

• Platform Hypervisor Support

• Optimization and Performance

• Solution Strategy

Citrix is a leader in every technology category for a mobile workspace
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2016 Magic Quadrant for 

Enterprise Mobility Management
2016 Magic Quadrant for 

Enterprise File Sync & Sharing

2016 Magic Quadrant for 

Application Delivery Controllers

Source: Gartner report, Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites, June 8, 2015, Terrence Cosgrove, Rob Smith, Chris Silva, John Girard, Bryan Taylor

Source: Gartner report, Magic Quadrant for Enterprise File Synchronization and Sharing, August 6, 2015 Monica Basso, Charles Smulders, Jeffrey Mann

Source: Gartner report, Magic Quadrant for Application Delivery Controllers, October 21, 2014, Mark Fabbi, Andrew Lerner

© 2015 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. For more information, e-mail info@gartner.com or visit gartner.com. Used with permission. The Gartner document is available upon request from Citrix.

This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to 

select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this 

research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
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WORK BETTER. LIVE BETTER.


