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MetalERG

Wyzwanie

Rozwiązanie

Firma działa od 1967 roku i jest jednym z najpopularniejszych w Polsce producentów ekologicznych kotłów 
na biomasę, aparatury medycznej, systemów transportowych na liniach produkcyjnych i innych elementów 
oraz konstrukcji metalowych. Swoje rozwiązania MetalERG eksportuje m.in. do Danii, Rumunii, Kazachstanu, 
Ukrainy, Niemiec, Szwecji czy Szkocji. Firma zatrudnia obecnie około 150 osób i jest uczestnikiem programu 
Rzetelna firma i laureatem wielu nagród, takich jak: Dolnośląski Gryf, GreenEvo, Dolnośląska Nagroda 
Jakości 2012 czy Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy.

Liderem testów został produkt firmy Safetica. Safetica szybko przekonała do siebie administratorów sieci 
MetalERG, umożliwiając błyskawiczne i intuicyjne otagowanie kluczowych dla firmy dokumentów i ich 
późniejszy monitoring. Firma zdecydowała się śledzić za pomocą Safetica przepływ nie tylko dokumentów, 
ale również zawartych w nich wrażliwych danych (w tym numerów PESEL). W tym celu MetalERG skorzystał 

Dynamiczny rozwój MetalERG skutkuje współpracą z wieloma kontrahentami. Z każdym z nich podpisywane 
i wymieniane są olbrzymie ilości dokumentów i plików, wśród których są umowy o zachowaniu poufności, 
dokumentacje projektowe (w tym pliki graficzne czy wytyczne techniczne). Na pewnym etapie działalności 
MetalERG zdecydował, że kluczowe dla bezpieczeństwa firmy jest sprawowanie nad tymi danymi 
pełniejszej kontroli oraz nie dopuszczenie do ewentualnego ich wycieku. W tym celu firma rozpoczęła 
poszukiwania rozwiązania DLP (Data Leak Prevention), typując kilka produktów do testów. 

www.safetica.pl



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.

To na co zwrócili uwagę administratorzy firmy MetalERG, oceniając rozwiązanie Safetica, to szybkie 
i intuicyjne wdrożenie – większość polityk i ustawień uruchamia się bowiem automatycznie w momencie 
instalacji rozwiązania. Firma nie ukrywa, że z pomocą Safetica chce zwiększyć efektywność pracy swoich 
pracowników (korzystając z raportowania nt. wykorzystania zasobów w firmie), a także podnieść poziom 
bezpieczeństwa (ochrona przed wyciekiem) i zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji 
(wszystkie działania są archiwizowane w postaci ich logów). Pierwszy okres użytkowania Safetica utwierdza 
MetalERG w przekonaniu dokonania dobrego wyboru.

z dostępnej w Safetica opcji identyfikowania takich informacji w zdjęciach lub skanach (OCR). Dodatkowo 
monitoringiem objęto strony internetowe, z których korzystają pracownicy. MetalERG planuje w najbliższym 
czasie wykorzystać rozwiązanie Safetica do większej kontroli nad wykorzystywanymi w firmie nośnikami 
wymiennymi (dyski USB, pendrive’y) – dozwolone mają pozostać wyłącznie nośniki o konkretnych numerach 
seryjnych, wskazane przez administratora.
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