
CASE STUDY

ADRIANA SA

Wymóg: ochrona firmy przed wyciekiem informacji

Adriana SA jest prywatnym przedsiębiorstwem istniejącym od 1989 roku, zajmującym się produkcją mebli 
tapicerowanych. Produkcja odbywa się w Kosowiźnie, w dwóch zakładach w Chełmnie oraz w Grodzisku 
Wielkopolskim, w którym działa spółka zależna Adriana Factory sp. z o.o.

„Konsekwencją wycieku informacji może być utrata zaufania Naszych kontrahentów, jak i w dłuższej perspektywie pozycji na 
rynku. Do takich incydentów Adriana SA  nie może dopuścić. Spółka zdecydowała o zakupie rozwiązania klasy DLP”.

Adriana SA to jedna z największych polskich firm z branży produkcji mebli tapicerowanych, której wyroby cieszą 
się uznaniem w całej Europie. Zdobycie tak silnej pozycji na rynku to wynik wielu lat doświadczeń powiązanych       
z wysoką  jakością. Firma postanowiła zabezpieczyć pozyskaną przez wiele lat wiedzę techniczną, handlową, 
organizacyjną i finansową przydatną do wykonywania działalności gospodarczej. Można je określić jako 
całokształt doświadczeń i procedur jakie Adriana zdobyła w trakcie prowadzenia działalności.

Robert Jankowski / Dział IT firmy Adriana

Safetica Technologies to firma specjalizująca się w dziedzinie bezpieczeństwa IT i producent oprogramowania 
chroniącego firmy przed negatywnymi skutkami ludzkich pomyłek - zarówno tych celowych i złośliwych, jak                        
i wynikających z nieostrożności. Flagowym produktem firmy jest oprogramowanie Safetica - pierwsze na świecie 
rozwiązanie, oferujące firmom kompleksową ochronę przed skutkami ludzkich błędów. Safetica chroni firmy przed 
konsekwencjami wycieków danych. Partnerami Safetica Technologies są integratorzy oraz globalni producenci               
i dostawcy rozwiązań antywirusowych. Produkty Safetica razem z pełnym wsparciem technicznym dostępne są          
w ponad 50 krajach świata, na 5 kontynentach. Dystrybutorem rozwiązań SAFETICA na terenie Polski jest firma 
DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Dystrybucja w Polsce: DAGMA Bezpieczeństwo IT
tel. 32 793 11 00 | handel@dagma.pl

Wnioski po wdrożeniu

„Taki poziom bezpieczeństwa dało nam rozwiązanie Safetica. Zcentralizowana obsługa pozwala nam na szybką reakcję            
w przypadku incydentu w całej sieci firmy. Zakupując produkt Safetica byliśmy pewni, że wchodzimy na wyższy poziom 
bezpieczeństwa. Mamy możliwość zidentyfikowania potencjalnego zagrożenia i szybkiej reakcji co w sieci rozproszonej jest 
bardzo cenne. Zabezpieczyliśmy się przed skutkami nieprzewidzianych wycieków danych jak i innych działań na szkodę firmy” 
- podkreśla Robert Jankowski z Adriana SA.

Firma szukała produktu, który spełni nasze oczekiwania w rozproszonej sieci informatycznej obejmującej kilka 
zakładów produkcyjnych. Rozwiązanie miało uchronić firmę przed wyciekiem danych, zwykłego błędu ludzkiego 
oraz długoterminowych skutków takich działań.

www.safetica.pl


