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Firma P.H.U. BROKER Sp. z o.o. jest właścicielem sieci hurtowni materiałów budowlanych w rejonie 
pomorskim. Od kilku lat oferuje również kompleksowe usługi deweloperskie: budowę, sprzedaż oraz wynajem 
inwestycji mieszkalnych oraz komercyjnych. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 250 pracowników, 
obsługujących na co dzień tysiące klientów w północnej Polsce. Spółka stawia na rozwój poprzez otwieranie 
kolejnych oddziałów oraz poszerzanie zakresu swojej działalności.

Dzięki wdrożeniu oprogramowania Safetica spółka mogła wykorzystać narzędzie audytu w celu analizy ruchu 
sieciowego oraz przepływu informacji w firmie. Przydatne okazały się reguły DLP oraz  funkcje raportowania 

„Szukając odpowiedniego rozwiązania do ochrony danych, priorytetem było dla nas zapewnienie zgodności ze wszystkimi 
wymaganiami stawianymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znanego popularnie jako RODO. Zależało nam 
także na bezpieczeństwie pracowników oraz klientów naszej firmy. Wiemy jakie konsekwencje może nieść ze sobą wyciek 
danych, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, by do takich incydentów nie dopuszczać. Z tego względu 
zdecydowaliśmy się na zakup rozwiązania Safetica, któremu powierzyliśmy monitorowanie komputerów stacjonarnych 
oraz laptopów, wykorzystywanych przez pracowników, we wszystkich naszych oddziałach, punktach handlowych                 
i usługowych, a także serwerów baz danych i nośników zewnętrznych”. 



CASE STUDY

Wnioski po wdrożeniu

A czy Twoja firma chroni swoje 
dane przed wyciekiem?

Więcej o rozwiązaniu:  www.eset.pl/Safetica

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

„Gdybym miał wybrać jedną funkcję rozwiązania Safetica, z której jesteśmy najbardziej zadowoleni, to byłby to bez 
wątpienia Audytor. Można z niego skorzystać jeszcze przed właściwym wdrożeniem rozwiązania i znaleźć wszystkie 
potencjalne źródła wycieku danych – to duża oszczędność czasu i środków, ponieważ wiemy, gdzie mamy skupić nasze 
wysiłki by uzyskać jak najlepsze efekty. Mocną stroną oprogramowania jest także jego intuicyjny interfejs, który znacznie 
ułatwia codzienną pracę z rozwiązaniem.” 

incydentów bezpieczeństwa. Pozwoliły one skrócić czas reakcji w przypadku naruszenia polityki 
bezpieczeństwa danych oraz ograniczyły ryzyko zdarzeń, w których mogło dojść do przypadkowego wycieku 
poufnych informacji.
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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.


