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WPROWADZENIE



Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, notowaną na GPW od 2012 r. 

Od ponad 25 lat realizuje zaawansowane technologicznie projekty IT. Firma specjalizuje się w integracji infrastruktury informatycznej 

(m.in. sieci, systemy obliczeniowe, centra danych, bezpieczeństwo), a także w usługach (m.in. projektowanie i doradztwo 

informatyczne, utrzymanie i serwisowanie systemów, rozwiązania oparte o technologię blockchain, outsourcing IT, Cloud Computing). 

Atende to także grupa kapitałowa, w skład której wchodzi siedem spółek zależnych.  

Oferują one własne rozwiązania w zakresie oprogramowania i usług IT. 
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Segmentacja sieci

Mała sieć, małe ryzyko

o podział sieci na mniejsze segmenty (podsieci), w 
obrębie których ruch sieciowy jest separowany

o segmentami łatwiej się zarządza
o mniejsze całościowe obciążenie sieci ruchem prowadzi 

do zwiększenia jej wydajności i szybkości -dzieląc sieć 
na małe segmenty ograniczamy zatory w sieci poprzez 
redukcję całego obciążenia ruchem

o małe segmenty umożliwiają łatwiejszy monitoring i 
bardziej przejrzysty wgląd w sieć pomagając zapewnić 
wysoki poziom bezpieczeństwa

o do dedykowanych obszarów możemy zastosować 
oddzielne polityki bezpieczeństwa

Duża sieć, większe ryzyko



o segmentacja pozwala na pełniejszy i szybszy wgląd w sieć 
firmową

o nie tylko ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa, ale przyspiesza 
reagowanie na zagrożenia w razie ich wystąpienia

o odpowiedni podział sieci umożliwia zastosowanie rozwiązań 
bezpieczeństwa dostosowanych do danego segmentu

o jak wiadomo, nic nie zastąpi specjalizacji. Im bardziej precyzyjny 
dobór narzędzi ochrony do danego obszaru, tym wyższy poziom 
bezpieczeństwa całej sieci

o separacja sieci ogranicza dostęp z jednego segmentu do 
drugiego

o umożliwia to łatwiejsze zarządzanie dostępami oraz 
powstrzymanie potencjalnego zagrożenia przed 
rozprzestrzenianiem się na całą sieć
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o firma z sektora finansowego

o posiadane modele EOL i EOS

o skomplikowana struktura sieci

o konfiguracja sieci wymagała rekonfiguracji 

na bazie  najlepszych praktyk

o częste awarie

PRZYPADEK 1



WYMIANA PLATFORMY SPRZĘTOWEJ

 wymiana obecnie funkcjonujących  klastrów na 
modele i urządzenia wydajniejsze 

 zastosowane rozwiązania podniosły wydajność i 
stabilności działania, a przeprowadzone testy 
wykazały zapas przepustowości w stosunku do 
aktualnie wymaganych dzięki uproszczeniu 
konfiguracji  np. routingu 

 wykorzystanie nowej platformy sprzętowej pozwoli  
na uniknięcie awarii z którymi borykał się klient



KORZYŚCI ZASTOSOWANEGO 
ROZWIĄZANIA

o uproszczenie konfiguracji przez terminację
usług i polityk na jednym urządzeniu 
(węzła aktywnego) 

o brak ryzyka w związku niestandardowym 
zachowaniem procesu VRRP na platformie 
Fortigate

o zapewnienie wysokiej dostępności usług

o podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
poprzez segmantację sieci



o 2FA zapewnia znaczny wzrost bezpieczeństwa SFA

o Wymaga dwóch czynników

o 2FA to coś, co wiesz + coś co masz 

o Dodatkowy czynnik „coś, co masz” jest kluczem czynnik

o Coś kim jesteś zabezpieczenie biometryczne 

PODWÓJNE 
UWIERZYTELNIANIE 



PRZYPADEK 2

o duża liczba korzystająca z usług zdalnych 

o BYOD 

o problem skuteczna autoryzacje użytkowników 

poprzez zaimplantowanie 2FA
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• Auto-connect,  
• Wspiera SSL i IPsec VPN
• Automatyczny wybór  bramek VPN , 
• Dodatkowa warstwa  bezpieczeństwa two-factor authentication
• Single-Sign-on agent poprzez FortiAuthenticator  

Finance
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FortiToken
Identity and Access Management
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