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Ochrona zasobów firmy 
– dlaczego GÜLERMAK 
wybrał rozwiązania Acronis?

WYZWANIE

rok założenia: 1958 r.

kraj: Turcja

sektor: przemysł

GÜLERMAK jest znanym międzynarodowym wykonawcą robót budowlano-
-przemysłowych. Posiadając ponad 60-letnie doświadczenie, tylko w ostatniej 
dekadzie zrealizował na całym świecie ponad 1300 km tuneli, 120 podziemnych 
stacji metra i 1300 km torów kolejowych. Oprócz wykonywania usług EPC, 
GÜLERMAK jest również liderem w produkcji stali, a ich konstrukcje trafiają do 
ponad 50 krajów z całego świata. Procedury i procesy jakości firmy GÜLERMAK 
są regularnie sprawdzane pod kątem ciągłego doskonalenia, a zapewnienie 
bezpieczeństwa infrastruktury IT jest jednym z najwyższych priorytetów marki. 
Światowy gigant - mający swój oddział w Polsce, zdecydował się na zakup 
rozwiązań Acronis w modelu klasycznym, zabezpieczając serwer fizyczny. 
Wspólnie z naszym partnerem Servcomp, dostarczyliśmy licencje firmie 
GÜLERMAK także na host wirtualny. 

GÜLERMAK poszukiwał rozwiązania, które będzie wspierało ich wszystkie 
systemy wewnętrze i które dzięki zarządzaniu z jednej konsoli, zapewni prostą 
oraz intuicyjną obsługę. Kluczową potrzebą klienta, była ochrona zasobów 
firmy, błyskawiczny dostęp do danych w przypadku awarii i możliwość 
odtworzenia uszkodzonej maszyny na innym sprzęcie. Istotna była także 
ochrona przedsiębiorstwa przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami 
ransomware, którą zapewnia jeden z dostępnych modułów Acronisa. 

ROZWIĄZANIE

Zanim GÜLERMAK podjął ostateczną decyzję, firma przeprowadziła testy, aby 
sprawdzić kompatybilność rozwiązań z wewnętrznym środowiskiem. Ich 
pozytywny wynik oraz natywne połączenie funkcji cyberbezpieczeństwa, ochrony 
danych i zintegrowanego zarządzania przesądziły o wyborze Acronisa. Specjaliści 
z DAGMA Bezpieczeństwo IT asystowali przy wdrożeniu narzędzi w firmie oraz 
zorganizowali zdalne szkolenie dla Administratora klienta, aby pokazać wszystkie 
możliwości zakupionego produktu. Podczas korzystania z rozwiązań Acronis nie 
wystąpiły żadne problemy z jego użytkowaniem.  

Współpracę z firmą Dagma wspominam jako profesjonalną i rzeczową. Od 
momentu zakupu rozwiązania Acronis aż po asystę we wdrożeniu konsoli 
i szkolenie. Zarówno na szczeblu biznesowym jak i pomocy technicznej jestem 
bardzo zadowolony ze współpracy z firmą DAGMA Bezpieczeństwo IT.
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