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BAKALLAND S.A.

Wyzwanie

Rozwiązanie

Firma Bakalland S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw działających w polskiej branży spożywczej. Spółka 
działa przede wszystkim na rynku bakalii, którego pozostaje niekwestionowanym liderem. Prowadzenie 
działalności na tak duża skalę stawia poważne wyzwania przed administratorami sieci w zakresie zabezpieczenia 
infrastruktura IT, na którą składają się cztery główne lokalizacje, ok. 200 laptopów i 100 stacji roboczych. 

Bakalland sprawdził w tym celu kilka rozwiązań DLP takich producentów jak Symantec, McAfee czy Safetica. 
Pierwsze dwa testowane produkty okazały się za ciężkie, zbyt angażujące i co ważne zbyt drogie. Firma 
zdecydowało się na wybór produktu firmy Safetica, oceniając je jako rozwiązanie „szyte na miarę”.

Sama instalacja Safetica DLP na urządzeniach końcowych pracowników była błyskawiczna. Pełne wdrożenie 
rozwiązania, wraz z przeszkoleniem administratorów sieci Bakalland i uzyskaniem docelowej efektywności obsługi 
zajęło niecałe dwa miesiące.

W 2020 roku firma Bakalland, podobnie jak tysiące polskich przedsiębiorstw, zmodyfikowała system pracy                   
i umożliwiła pracownikom przejście w tryb pracy zdalnej. Tu pojawiły się pierwsze wyzwania dotyczące 
bezpieczeństwa IT – pracownicy zaczęli korzystać z komputerów przenośnych, łącząc się z firmą za 
pośrednictwem swoich domowych routerów, a nie firmowej bezpiecznej sieci. Ryzyko wycieku danych drastycznie 
wzrosło. Firma zdecydowała się uzupełnić dotychczasową infrastrukturę IT o rozwiązanie, które umożliwi 
kompleksową analizę środowiska w zakresie ochrony danych i kontrolę zachowań pracowników. 

www.safetica.pl
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Jako system DLP Safetica sprawdza się w naszej firmie doskonale. Jest to rozwiązanie wyjątkowo intuicyjne w działaniu, które 
nie wymaga stałej opieki po stronie administratora – wylicza atuty Paweł Oleksiak, IT Infrastructure Manager            
w Bakalland. - Wykorzystujemy Safeticę głównie do monitoringu zachowania naszych pracowników. Dzięki integracji            
z Office 365 możemy sprawdzać pocztę elektroniczną pracowników korzystających z telefonów i komputerów. Wiemy kiedy      
i gdzie pracownicy wysyłają wiadomości, czy w treści nie pojawiają się poufne dane lub czy nie są załączane do wiadomości 
poufne pliki. Wiemy również ile czasu dana osoba rzeczywiście pracuje i czy nie korzysta w godzinach pracy z gier online            
– dodaje Paweł Oleksiak.

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.

Bakalland wykorzystuje Safeticę również do blokowania portów USB na stacjach roboczych pracowników, 
ograniczania dostępu do dysków chmurowych oraz zarządzania wbudowanym w system Windows szyfrowaniem 
Bitlocker. Firma korzysta także z dostępnej w Safetica opcji blokowania dostępu do wybranych stron WWW. Paweł 
Oleksiak deklaruje, że wkrótce firma skorzysta również z możliwości integracji Safetica z posiadanymi 
rozwiązaniami Fortigate.
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