
ATENDE S.A.

kontakt@atende.plEmail: Tel: 22 295 73 00

 
Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, notowaną na GPW od 2012 r. Firma ma ponad 25 lat doświadczenia 
w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów IT. Specjalizuje się w dostarczaniu usług z zakresu infrastruktury 
informatycznej, integracji sieciowej, outsourcingu IT, cloud computingu i cyberbezpieczeństwa, rozwiązań opartych o technologię 
blockchain. Jako Grupa Kapitałowa kierujemy dedykowaną ofertę m.in. do telekomunikacji, jednostek administracji publicznej, sektora 
medycznego, branży energetycznej i rynku multimedialnego.  

kontakt@atende.plEmail: Tel: 22 295 73 00

Oferujemy szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

Zgłoś swoją firmę na bezpłatne szkolenie!*

Wybrane zagadnienia:

 wiedza o najnowszych technikach ataków 
komputerowych (phishing, ransomware, malware itp.) 

 omówienie przykładów ataków, które faktycznie  
miały miejsce w rzeczywistości 

 demonstracja jak wygląda przeprowadzenie ataku  
w rzeczywistości 

 wiedza o zagrożeniach oraz dobrych praktykach 
związanych z korzystaniem z sieci bezprzewodowych  
w pracy, domu lub podczas podróży służbowych 
 

 praktyczne wskazówki dotyczące konfiguracji  
urządzeń korzystających z internetu  
(smartphone, tablet czy kamera internetowa) 

 najlepsze praktyki w ustawianiu bezpiecznych  
haseł oraz bezpiecznego przesyłania plików

 techniki działań cyberprzestępców 

 elementy socjotechniki 

 złośliwe oprogramowanie 

 bezpieczne korzystanie z sieci WiFi 

 dobre praktyki podczas pracy zdalnej 

 płatności internetowe i zbliżeniowe 

 polityka haseł 

 smartphone – bezpieczne użytkowanie 

 bezpieczeństwo IoT 

 oprogramowanie antywirusowe 

 prywatność w Social Mediach 

 przeprowadzanie symulacji prawdziwych ataków 

 ogólne porady dotycząc cyberbezpieczeństwa

Szkolenie jest kierowane do wszystkich pracowników, których codzienna praca wiąże się z korzystaniem z internetu  
 – jest prowadzone na poziomie podstawowym i do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalne kwalifikacje. 

* Szczegóły szkolenia zostaną ustalone indywidualnie z zainteresowanymi

redGuardian to pierwszy polski system  
anty-DDoS klasy operatorskiej.  
Rozwiązanie dostępne jest w dwóch modelach: 

 usługowym, kierowanym do instytucji  
z własną adresacją IP - wykorzystuje protokół 
BGP aby przekierować ruch przychodzący  
do globalnej sieci centrów filtrowania  
i zatrzymać atak możliwie blisko źródła 

 wdrożeniowym, kierowanym do rynku  
ISP/Telco - umożliwia ochronę własnej sieci 
operatora jak i jego klientów końcowych 
dedykowaną platformą o wydajności od 
kilkudziesięciu do kilkuset Gbit/s. 

Rozwiązanie rozwijane jest przez Atende Software 
z Grupy Kapitałowej Atende od 2015 roku i posiada 
klientów m.in. w sektorach finansowym, publicznym 
oraz telekomunikacyjnym. www.redguardian.eu

Siedziba Atende 
Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa

Bezpieczeństwo ICT



Komenda Główna Policji

Link 4

Oferujemy: 

Wybrane referencje:

Od ponad 25 lat Atende tworzy i utrzymuje 
rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo ICT  
dla najbardziej wymagających klientów w sektorze 
obronnym, telekomunikacji, energetyki czy finansów. 
Razem z naszymi klientami poszukujemy optymalnego 
kompromisu pomiędzy minimalizacją ryzyka 
wynikającego z korzystania z sieci komputerowych,  
a maksymalizacją wydajności pracy.  

Oferowane rozwiązania wyposażone są  
w oprogramowanie do szerokiej analizy zagrożeń  
– od analizy ruchu w sieci, po ochronę stacji 
końcowych. Proponujemy audyt bezpieczeństwa 
ICT, konsultacje w zakresie wyboru rozwiązań (od 
najlepszych globalnych dostawców, po rozwiązania 
własne z Grupy Atende), wdrożenie przez najlepszych 
polskich inżynierów, monitoring i serwis w trybie 24/7.

Rozbudowa posiadanego środowiska do zarządzania informacją i zdarzeniami 
bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM 

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieciowego złożonego  
z komponentów Cisco Security: NFGW (Next Generation Firewall) z ATP na brzegu 
sieci, Firewall CPD, system ochrony ruchu pocztowego, rozwiązanie sandbox, system 
zarządzania rozwiązaniami bezpieczeństwa, system zarządzania politykami dostępu  
do sieci NAC (Network Access Control) do sieci przewodowej i bezprzewodowej

NSE 4 Network  
Security Professional

Poświadczenia bezpieczeństwa do  
klauzuli TAJNE, EU SECRET, NATO SECRET  
pozwalające realizować projekty wymagające  
dostępu do informacji niejawnych

NSE 5 Network 
Security Analyst

Atende posiada także wdrożony certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny  
z normą ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP – 2110, w zakresie obejmującym:

oferta

Cisco CCIE Security

CISA Certified  
Information Systems Auditor 

CEH Certified Ethical Hacker

 integrację systemów 
teleinformatycznych  
i budowanie infrastruktury 
technicznejtych systemów

 sprzedaż, doradztwo, projektowanie, audyty, dostawy, instalacje, 
wdrożenia, integrację, serwis, konserwację, naprawy, wsparcie 
techniczne, eksploatację oraz outsourcing w wymienionych 
dziedzinach
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Atende S.A.

Partnerzy:

Nasi inżynierowie posiadają najwyższej klasy certyfikaty  
w obszarze bezpieczeństwa IT:

 modelowanie i nadzorowanie polityk  
bezpieczeństwa ICT, audyty i Playbooks  

 budowę DRC (Disaster Recovery Center)  
i RaaS (Disaster Recovery as a Service) 

 systemy zabezpieczeń przed atakami DDoS 
(Distributed Denial of Service), 
w tym autorski system redGuardian 

 systemy antywirusowe NGF (Next 
Generation Firewall), antyspamowe  
i antymalware oraz platformy ATP 
(Advanced Threat Protection), EDR 
Endpoint Detection and Response 
 
 
 

 systemy SIEM (Security Information and Event 
Management) + SOAR (Resilient Security 
Orchestration, Automation and Response)  
oraz DLP (Data Loss Prevention) 

 systemy IPS (Intrusion Prevention Systems) 
oraz systemy IDS (Intrusion Detection Systems) 

 rozwiązania uwierzytelniające MFA  
(Multifactor Authentication) 

 ochrona DNS (Domain Name System) 
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Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, notowaną na GPW od 2012 r. Firma ma ponad 25 lat doświadczenia 
w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów IT. Specjalizuje się w dostarczaniu usług z zakresu infrastruktury 
informatycznej, integracji sieciowej, outsourcingu IT, cloud computingu i cyberbezpieczeństwa, rozwiązań opartych o technologię 
blockchain. Jako Grupa Kapitałowa kierujemy dedykowaną ofertę m.in. do telekomunikacji, jednostek administracji publicznej, sektora 
medycznego, branży energetycznej i rynku multimedialnego.  
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Oferujemy szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

Zgłoś swoją firmę na bezpłatne szkolenie!*

Wybrane zagadnienia:

 wiedza o najnowszych technikach ataków 
komputerowych (phishing, ransomware, malware itp.) 

 omówienie przykładów ataków, które faktycznie  
miały miejsce w rzeczywistości 

 demonstracja jak wygląda przeprowadzenie ataku  
w rzeczywistości 

 wiedza o zagrożeniach oraz dobrych praktykach 
związanych z korzystaniem z sieci bezprzewodowych  
w pracy, domu lub podczas podróży służbowych 
 

 praktyczne wskazówki dotyczące konfiguracji  
urządzeń korzystających z internetu  
(smartphone, tablet czy kamera internetowa) 

 najlepsze praktyki w ustawianiu bezpiecznych  
haseł oraz bezpiecznego przesyłania plików

 techniki działań cyberprzestępców 

 elementy socjotechniki 

 złośliwe oprogramowanie 

 bezpieczne korzystanie z sieci WiFi 

 dobre praktyki podczas pracy zdalnej 

 płatności internetowe i zbliżeniowe 

 polityka haseł 

 smartphone – bezpieczne użytkowanie 

 bezpieczeństwo IoT 

 oprogramowanie antywirusowe 

 prywatność w Social Mediach 

 przeprowadzanie symulacji prawdziwych ataków 

 ogólne porady dotycząc cyberbezpieczeństwa

Szkolenie jest kierowane do wszystkich pracowników, których codzienna praca wiąże się z korzystaniem z internetu  
 – jest prowadzone na poziomie podstawowym i do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalne kwalifikacje. 

* Szczegóły szkolenia zostaną ustalone indywidualnie z zainteresowanymi

redGuardian to pierwszy polski system  
anty-DDoS klasy operatorskiej.  
Rozwiązanie dostępne jest w dwóch modelach: 

 usługowym, kierowanym do instytucji  
z własną adresacją IP - wykorzystuje protokół 
BGP aby przekierować ruch przychodzący  
do globalnej sieci centrów filtrowania  
i zatrzymać atak możliwie blisko źródła 

 wdrożeniowym, kierowanym do rynku  
ISP/Telco - umożliwia ochronę własnej sieci 
operatora jak i jego klientów końcowych 
dedykowaną platformą o wydajności od 
kilkudziesięciu do kilkuset Gbit/s. 

Rozwiązanie rozwijane jest przez Atende Software 
z Grupy Kapitałowej Atende od 2015 roku i posiada 
klientów m.in. w sektorach finansowym, publicznym 
oraz telekomunikacyjnym. www.redguardian.eu

Siedziba Atende 
Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa

Bezpieczeństwo ICT
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