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Kim jesteśmy 

Integrator systemów informatycznych  

z kompetencjami w obszarach:  
 

• Data Protection & Business Continuity 

• Zarządzanie danymi 

• Enterprise Mobility Management 

• Analityka baz danych 

• Wirtualizacja 

• Exscale Computing & Big Data 

• Usług cloud w modelu abonamentowym – Comtegra Enterprise 

Cloud 

 
 



Nasze zasady 

 

 
Specjalizacja, kompetencje i 

doświadczenie 

 

Orientacja na potrzeby Klienta, dobór 

optymalnego rozwiązania 

 

Szukanie rozwiązań dostępnych  

na rynku – wybór najlepszego dla Klienta 

 

Współpraca z liderami w swojej 

dziedzinie 



Comtegra i kluczowi Partnerzy 

• Premier Solution Provider 
• #1 w Polsce 

 

• Gold Business Partner 
• #1 w Polsce 

 

• Platynowy status partnerski 
• #1 w Polsce 
• NetApp Support Services Certified 

 

• Złoty status partnerski 
• #1 w Polsce 
• Certified Quantum Service Provider 

• Złoty status partnerski 
• TOP 3 w Polsce 

 

• Cisco Selected Partner 
• #1 w Polsce w zakresie UCS/ DataCenter 

 



Osiągnięcia i wyróżnienia  

2013 r. - Najszybszy file system 

w Polsce  

wydajność 15 GB/s dla klastra 

obliczeniowego przy zachowaniu 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

danych z możliwością skalowania do 

40GB/s.   

2014 r. - Akredytacja Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

przyznaje Comtegra świadectwo 

Akredytacji Bezpieczeństwa 

Systemu Teleinformatycznego do 

przetwarzania informacji 

niejawnych  
 

2010 r. i 2011 r. – Redakcja Pulsu Biznesu przyznaje Comtegra tytuł 

Gazeli Biznesu w uznaniu za jakość i rzetelność świadczonych 
usług.    

2014 r. –  Comtegra na 87 miejscu w rankingu Computerworld 

TOP200. 19% wzrost przychodów w stosunku do 2013 r. umacnia 

pozycję firmy i daje jej lokatę o 2 miejsca wyższą niż w poprzednim 

roku.  



VMware – lider na rynku wirtualizacji 
systemów 

$
6B 

2014 
Revenue 

#5 
Software 
Company 

in the World 

>50 Million 
Virtual 

Machines 

Fastest 
Software 

Co. to 
$6 Billion 
in History 

 

>500K 
Customers 

#1 
in Customer 
Satisfaction

* 

16% 
YoY Growth 



Software Defined 
Datacenter: W pełni efektywne 
i niezawodne rozwiązanie 
dostarczania infrastruktury 

Elastyczny dostęp do usług 
w zależności od oczekiwań 
użytkownika 

Platforma dostępowa 
aplikacji i desktopów:  
pełna kontrola i zarzadzanie na 
każdym etapie Monitorowanie Zarządzanie 

dostępem 
Zarządzanie 
aplikacjami 

Zarządzanie 
 użytkownikami i 

 końcówkami 

Cloud Hybrid Offline/BYOPC Na żądanie 

Serwery Sieć Storage GPU 

Fizyczne 
urządzenia 

VMware – lider na rynku wirtualizacji  



Ewolucja koncepcji EUC 

Aplikacje 

 

2010 
Więcej aplikacji uruchomiono na 

platformie innej niż Windows 

Urządzenia 

 

52% 
Pracowników używa więcej niż 1 

urządzenie 

Dane 

 

250M+ 
Użytkowników Dropbox 



Ewolucja koncepcji EUC 

82% 

53% 
Wiele 

urządzeń 

Aplikacje na 
różnych 

platformach 

37% 

Praca z wielu 
lokalizacji 

Praca gdziekolwiek, 
kiedykolwiek 

29% 

Firma pow. 5000 pracowników 

93% Y/Y wzrostu w zmianie 
podejścia do miejsca pracy 

Source: Forrester End-user Computing Survey 2013 Comparing 
2012 to 2013 responses among NA, and EMEA respondents 

 



Sektor Finansowy – założenia biznesowe 

Optymalizacja 

kosztowa 

Skrócenie  

Time-to-Market 

Ochrona danych przy 

mobilnym dostępie 

Regulacje w 

sektorze 

finansowym 

Możliwości i 

zagrożenia 

„mobilności” 

Przejęcia i integracja firm 

w ramach organizacji 
Dostępność usług 



Sektor Finansowy – wyzwania 
technologiczne 

Zmiana jest złożona i kosztowna 

Oprogramowanie implementowane 
od środka na zewnątrz 

Trudno dostosować do oczekiwań 
klienta 

Kontrola poprzez 
posiadanie 

Pracownicy 

Wykorzystywanie własnej sieci 
do połączenia 

Wykorzystywanie 
oprogramowania na używanych 
desktopach 

Aplikacje działające na własnej 
infrastrukturze 



Sektor Finansowy –bezpieczeństwo 
informacji 

Wyzwania zabezpieczania 

Złożoność kontroli i śledzenia 
końcówek dostępowych 

Niemożliwość usunięcia dostępu 
nieprzyznanego przez IT 

Obawy regulacyjne 

Aplikacje zewnętrzne 

Dostęp poprzez sieci 
zewnętrzne 

Urządzenia nie będące pod 
kontrolą organizacji 

Pracownicy, kontraktorzy, 
praktykanci 



Sektor finansowy – propozycja 
rozwiązania 

• Ciągłość dostępu aplikacji i 
desktopów 

• Brak konieczności przepisywania 
aplikacji 

• Bezpieczne BYOD  

• Łatwa migracja do Windows 10 

• Zwiększone bezpieczeństwo 

• Zwiększenie zadowolenia z miejsca 
pracy 

Wirtualizacja oddziałów Zawsze dostępne miejsce 

pracy 
 Zwiększenie niezawodności oddziałów 

 Centralizacja zarządzania środowiskami 
oddziałowymi 

 Ciągłość dostępu do danych 

 Redukcja kosztów utrzymywania środowisk 
oddziałowych 



Zawsze dostępne miejsce pracy - korzyści 

Wsparcie 

mobilności 

użytkownika 

Bezpieczne 

dane, 

ponieważ 

informacje 

nigdy nie 

opuszczają 

Ośrodka 

Przetwarzania 

Danych 

“Non-stop” 

działające 

środowisko 

Zwiększa 

dostępność i 

ciągłość 

działania 

Przekształca 

desktop w 

aplikacyjne  

urządzenie z 

pełnym i 

niezależnym od 

hardware-u 

dostępem do  

VoIP, video  

i wszystkich 

wewnętrznych 

produktów 

Wykorzystuje 

wszystkie 

benefity 

chmury 

prywatnej 



Wirtualizacja oddziałów - korzyści 

WAN 

Resiliency: 

brak 

zależności od 

jakości łączy 

WAN 

Lokalne 

wykonywanie 

usług: sesje 

View są 

uruchomiane 

poprzez sieć 

LAN 

Wsparcie 

peryferii 

z szybkością LAN 

i pełnym 

wsparciem VoIP, 

video  

i zunifikowanej 

komunikacji 

Centralne 

zarządzanie 

za pomocą 

Horizon View i 

Horizon Mirage 

Wykorzystuje 

wszystkie 

benefity 

chmury 

prywatnej 







Dziękujemy! 

www.comtegra.pl 

Bądź z nami na bieżąco!  


