
 

 
PROFESJONALNE DORADZTWO I USŁUGI INFORMATYCZNE 

 

Stała współpraca w obszarze IT 
 

Oferujemy stałą i kompleksową współpracę w obszarze organizacji, prowadzenia i realizacji          

projektów IT, a także wsparcia we wszystkich obszarach związanych z projektowaniem,          

implementacją, wdrożeniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych. 

 

Dysponujemy szeroką wiedzą i praktycznymi umiejętnościami oraz posiadamy wszechstronne         

przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko rozumianej Informatyki, w tym           

bezpieczeństwa sieci, systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych i systemów         

operacyjnych oraz aplikacji biurowych (standardowych i pracujących w technologii chmury, jak           

np. Google Apps), a także metod i sposobów konstruowania, rozwoju oraz testowania aplikacji             

biznesowych. 

 

W procesie implementacji serwisów internetowych i aplikacji mobilnych korzystamy z takich           

technologii jak: MySQL, PostgreSQL, XML, xHTML, CSS, smarty-php, JavaScript (jQuery,          

AJAX) oraz jQuery Mobile, HTML5, CSS3 i Apache Cordova oraz Adobe PhoneGap, a także              

frameworków: CodeIgniter, CakePHP, Django, React, Flask, Ruby on Rails, Yii2. 

 

Posiadamy praktyczną znajomość platform przetwarzania w chmurze, takich jak: Amazon Web           

Services (AWS), IBM Bluemix oraz Microsoft Azure. 

 

 

Oferujemy: 

● Kompleksową obsługę systemów informatycznych, w tym czynności związane z ich          

administrowaniem. 

● Zarządzanie projektami. 

● Wsparcie przy projektowaniu i tworzenie systemów IT, w tym serwisów internetowych. 

● Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa. 

● Przygotowywanie strategii, ekspertyz i opinii. 

● Audyty rozwiązań technicznych i organizacyjnych pod względem bezpieczeństwa. 

● Wsparcie w zakresie realizacji przetargów. 

● Opracowywanie Polityki Bezpieczeństwa i innych dokumentów powiązanych. 

● Kompleksowe usługi w obszarze metod inwigilacji oraz informatyki śledczej. 

 

 

 

W ramach wsparcia w obszarze zarządzania projektami oferujemy: 

● kierowanie lub wsparcie zespołu powołanego do realizacji określonego projektu;  

● opracowanie założeń i innej dokumentacji na potrzeby Projektu, w tym przygotowanie           

niezbędnych instrukcji i procedur zarządzania Projektem zgodnie z powszechnie znaną          

metodyką (np. PRINCE2 lub PMP) lub inną wskazaną przez klienta; 

● sporządzanie raportów i analiz na potrzeby Projektu, w tym analiza i zarządzanie           

ryzykiem projektowym; 

● kontrolowanie zakresu i harmonogramu realizacji Projektu, w tym sporządzanie         

stosownych raportów strategicznych i alertów; 

● udzielanie wsparcia administracyjnego uczestnikom Projektu, w tym nadzór nad         

standardami zarządzania projektem i zarządzania jakością; 
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● wsparcie w prowadzeniu dokumentacji Projektu, w tym operacji zarządzania         

konfiguracją i rejestracji zagadnień projektowych. 

 

 

 

Możemy również brać udział: 

● w projektowaniu systemu zabezpieczeń infrastruktury TI lub całego obiektu w obszarze          

organizacyjnym i technicznym; 

● w procesie projektowania i implementacji oraz wdrożenia systemów zabezpieczeń, w          

tym analizy topologii i docelowej struktury systemu, w tym np. aplikacji biznesowych            

w kategoriach wydajnościowych oraz niezawodnościowych, a także wysokiej       

dostępności; 

● w opracowywaniu list konfiguracji systemów TI, w tym aplikacji biznesowych          

w odniesieniu do dokumentacji bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk w zakresie        

bezpieczeństwa TI, a także wymagań prawnych (np. Ustawa o ochronie danych          

osobowych); 

● w procesie wdrażania systemu poprzez realizację ustalonej architektury oraz         

implementację kolejnych jego modułów i połączeń między nimi, a także proces           

integracji poszczególnych składowych, testowanie całego systemu i jego uruchomienie,        

w tym usuwanie wykrytych błędów; 

● przygotowaniu specyfikacji systemu, w tym określeniu jego wymagań, które musi          

spełniać, a także ustaleniu ogólnej jego architektury oraz wymagań dla poszczególnych           

jego składowych; 

● we wsparciu na każdym etapie życia systemu począwszy od określania jego wymagań            

po projektowanie, implementację i testowanie, a skończywszy na jego konserwacji. 

 

 

 

Jesteśmy w stanie także podjęć się prac w obszarze przygotowania ekspertyz i            

opinii, w tym m.in.: 

● analizy użytkowanych rozwiązań TI i rekomendowanie nowych zmierzających do         

rozwiązania ważnych problemów biznesowych klienta lub propozycje zmian w związku          

z ich rozwojem; 

● analizy możliwości zastosowania określonego trybu udzielenia zamówienia publicznego        

na podstawie posiadanej infrastruktury i założeń projektowych budowanego systemu; 

● sporządzenie ocen koncepcji rozbudowy systemu TI w zakresie spełnienia wymagań          

ustawowych lub innych regulacji korporacyjnych; 

● przygotowanie ekspertyz dotyczących możliwości i warunków wdrożenia podpisu        

elektronicznego w Urzędach Miast lub w innych instytucjach sektora publicznego lub           

prywatnego; 

● sporządzenie opinii dot. sposobu optymalizacji kosztów ochrony infrastruktury        

krytycznej; 

● sporządzenie analizy i oceny możliwości oraz zasadności wdrożenia architektury         

korporacyjnej obejmującej strategiczne kierunki rozwoju i cele biznesowe oraz środki          

IT, a także kroki do ich osiągnięcia; 

● zbadanie efektywności zarządzania oraz wykorzystywania informacji dzięki       

technologiom informatycznym, w celu wyznaczenia czynników budowania przewagi        

konkurencyjnej; 
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● oceny stanu i konfiguracji systemów oraz aplikacji biznesowych w odniesieniu do           

dokumentacji powykonawczej oraz dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa TI; 

● sporządzenie opinii dotyczących projektowanych, wdrażanych lub użytkowanych       

rozwiązań IT na podstawie przeprowadzonej analizy; 

● oceny dokumentacji projektowej i powykonawczej pod względem jej spójności         

i kompletności, a także zgodności z określonymi wcześniej wymaganiami. 

 

 

 

Posiadamy także umiejętności pozwalające na: 

● sporządzanie projektów strategii informatyzacji na podstawie określonych założeń        

i ograniczeń instytucjonalno-prawnych; 

● sporządzanie opracowań przedstawiających definicje celów strategicznych      

i operacyjnych odpowiednio do stworzonej biznesowej strategii rozwoju; 

● wsparcie w opracowywaniu koncepcji systemów TI m.in. z obszaru: wspomagania          

dowodzenia, zintegrowanej łączności radiowej, obiegu dokumentów, brokerów       

informacyjnych, rozwiązań zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych oraz        

świadczenia usług drogą elektroniczną. 

● sporządzanie dokumentów niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwa, w tym m.in.:        

polityk bezpieczeństwa, procedur bezpiecznej eksploatacji, planów ciągłości działania,        

instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych        

osobowych; 

● opracowywanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu oraz Procedur       

Bezpiecznej Eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie informacji         

niejawnych; 

● sporządzanie listy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu bezpieczeństw        

odpowiednio do zidentyfikowanych potrzeb i założeń projektowych danego systemu; 

● przygotowywanie metodyk szacowania ryzyka na potrzeby systemu zarządzania        

bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001. 

 

 

 

Posiadamy zdolności i kompetencje pozwalające na: 

● sporządzanie ocen instalacji, konfiguracji i sposobu zarządzania aktywnymi oraz         

pasywnymi urządzeniami sieci teleinformatycznej; 

● konsultacje dotyczące kontroli i zarządzania uprawnieniami oraz systemem        

zabezpieczeń systemu; 

● przygotowywanie ocen monitoringu infrastruktury TI i sposobu zarządzania jej         

bezpieczeństwem, w tym analiza konfiguracji systemów kontroli dostępu oraz         

infrastruktury zarządzania i monitorowania sieci m.in. w zakresie utrzymywania         

bezpieczeństwa; 

● ocenę przygotowanych procedur operacyjnych i bezpieczeństwa związanych z obsługą        

systemu TI; 

● wykonywanie ocen skuteczności zastosowanych rozwiązań technicznych      

i organizacyjnych pod względem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w        

odniesieniu do znanych zagrożeń, które mogłoby naruszyć zabezpieczenie systemu i          

spowodować utratę integralności, dostępności i poufności przechowywanych danych       

oraz udostępnianych usług; 
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● sporządzanie ocen eksploatowanych systemów w zakresie bezpieczeństwa TI na         

podstawie zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także ocena        

kompletności, niesprzeczności i czytelności postawionych wymagań w zakresie        

funkcjonalności systemu; 

● udział w audytach bezpieczeństwa TI w zakresie identyfikacji podatności urządzeń          

sieciowych oraz kluczowych systemów informatycznych na zagrożenia bezpieczeństwa,        

w tym wsparcie w wykonaniu zewnętrznych testów penetracyjnych z poziomu sieci          

Internet oraz wewnętrznych testów penetracyjnych z wykorzystaniem i bez korzystania          

z uprawnień systemowych; 

● udział w audycie bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia stałego monitoringu systemu          

TI, w tym kontrola systemu aktywnego monitorowania sieci i aplikacji TI, systemu           

kontroli dostępu, sprawdzenie systemu włamania i napadu, ppoż. oraz telewizji         

przemysłowej. 

 

 

Zajmujemy się również: 

● wsparciem w obszarze projektowania i tworzenia systemów IT, w tym aplikacji           

mobilnych; 

● przeprowadzaniem migracji rozwiązań teleinformatycznych do aplikacji mobilnych; 

● integracją portali internetowych z aplikacjami mobilnymi; 

● wsparciem w tworzeniu portali informacyjnych, tematycznych oraz serwisów        

korporacyjnych; 

● wsparciem w tworzeniu serwisów www dla wzmocnienia wizerunku firmy i świadomości          

marki; 

● wsparciem w procesie wdrażania sklepów internetowych; 

● promowaniem serwisów internetowych w wyszukiwarkach poprzez pozycjonowanie; 

● optymalizacją wydajności portali internetowych; 

● zarządzaniem serwisami internetowymi; 

● projektowaniem na indywidualne potrzeby zaawansowanych technologicznie rozwiązań       

teleinformatycznych; 

● dostosowywaniem, rozwojem i optymalizacją wydajności systemów      

teleinformatycznych do indywidualnych potrzeb; 

● posiadamy także doświadczenie i praktyczne umiejętności w procesie przygotowywania         

kompleksowej dokumentacji i wdrażania ISO 9001 w oparciu do dedykowane systemy          

wspomagające zintegrowane systemy zarządzania; 

● świadczeniem kompleksowych usług w obszarze metod inwigilacji oraz informatyki         

śledczej, w tym ukrywania oraz ujawniania danych, jak również identyfikowania,          

zabezpieczania, analizy i prezentacji dowodów zarówno fizycznych, księgowych, jak i          

elektronicznych, w sposób prawnie akceptowalny przez organy ścigania i wymiar          

sprawiedliwości. 

 

 

Usługi w obszarze informatyki śledczej obejmują m.in.: 

● Pozyskiwanie, zabezpieczanie i odzyskiwanie danych elektronicznych (computer       

forensics), w tym zabezpieczanie danych z systemów informatycznych poprzez         

wykonanie kopii binarnych nośników dowodowych. 

● Wykonywanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych pod        

względem ujawnienia oszustw, manipulacji, czy też nieuprawnionych modyfikacji        

danych. 
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● Przeprowadzanie kompleksowej analizy elektronicznego materiału dowodowego      

(e-discovery), w tym eksploracja danych (data mining). 

● Dostarczanie elektronicznych środków dowodowych dotyczących m.in.: szpiegostwa       

przemysłowego, łamania praw intelektualnych, kradzieży danych firmowych i        

ujawnienia tajemnicy handlowej, a także kradzieży lub nieuprawnionego użycia danych          

osobowych. 

● Rozpoznawanie i ujawnianie działań wyczerpujących znamiona przestępstw       

komputerowych, w tym przestępstw związanych z bankowością elektroniczną        

popełnianych przy wykorzystaniu sieci internet. 

● Wykonywanie analiz zebranego lub dostarczonego materiału dowodowego poprzez        

wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia na podstawie rzeczowych źródeł        

dowodowych, w celu pokazania kiedy, gdzie oraz jak doszło do czynu zabronionego. 

● Bezpowrotne usuwanie danych z nośników komputerowych, w tym z urządzeń          

sieciowych, drukarek, faksów, jak i telefonów komórkowych. 

 

 

Zakres prac jakie jesteśmy w stanie realizować w ramach podjętej współpracy to m.in.             

prowadzenie całego projektu, jak i projektowanie oraz wsparcie w procesie budowy nowych            

i modernizacji już istniejących systemów IT, w tym serwisów internetowych, a także wiele            

innych zadań, których ogólny opis można znaleźć tu: itbrain.pl 

 

Jeśli interesuje się ciągła i fachowa obsługa systemów informatycznych oraz dostęp do            

zaawansowanej wiedzy, a także stały i niski poziom kosztów obsługi infrastruktury           

informatycznej, to zapraszamy do kontaktu.  
 

Jesteśmy przekonani, że co do warunków współpracy z pewnością się dogadamy. 

 

Do podjętej współpracy podchodzimy profesjonalnie, a ustalone zadania        

wykonujemy rzetelnie, kompleksowo i dokładnie oraz w ustalonym terminie.  

 

 

 

Zapraszam do kontaktu! 

Działamy w całej Polsce! 

 

 

 

KOMPLEKSOWO - SPRAWNIE - RZETELNIE - SOLIDNIE i TANIO  
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