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Przejrzysty interfejs centralnego zarządzania

Wysoki poziom ochrony antywirusowej

• Łatwa instalacja

• Możliwość monitorowania wszystkich procesów 
na serwerach i stacjach roboczych

• Wsparcie techniczne w języku polskim

www.eset.pl

Bakalland S.A.

ESET® CASE STUDY

„Nie da się chronić przed zagrożeniami, jeśli nie wiemy, co dzieje się w naszej 
własnej sieci. Z pomocą przyszedł ESET Enterprise Inspector.”
Paweł Oleksiak, IT Infrastructure Manager, Bakalland S.A.

 
Liczba chronionych komputerów: 300

Liczba chronionych smartfonów: 60

Kraj: Polska
www.bakalland.pl

KLIENT

Firma Bakalland S.A. jest jednym z największych 
przedsiębiorstw działających w polskiej branży 
spożywczej. Spółka działa przede wszystkim na rynku 
bakalii, którego pozostaje niekwestionowanym liderem. 
Prowadzenie działalności na tak dużą skalę stawia jednak 
poważne wyzwania przed infrastrukturą IT, na którą 
składają się cztery główne lokalizacje, ok. 300 stacji 
roboczych i 60 handlowców pracujących w terenie.       
Tak złożonej sieci trzeba zapewnić nie tylko poprawne 
funkcjonowanie, ale i skutecznie zabezpieczyć ją przed 
potencjalnymi atakami.

PROBLEM I ROZWIĄZANIE

Spółka Bakalland S.A. potrzebowała rozwiązania, które 
umożliwiłoby zapewnienie bezpieczeństwa jej złożonej 
infrastrukturze IT. Takie rozwiązanie miałoby oferować 
nie tylko bierną ochronę przed wirusami i włamaniami, 
ale także umożliwić działania prewencyjne, 
zmniejszające ryzyko przyszłych incydentów, oraz 
pozwalające na precyzyjną reakcję w razie ich 
wystąpienia.

Kierując się wysokimi wynikami w niezależnych testach, 
firma Bakalland zdecydowała się powierzyć 

bezpieczeństwo swoich stacji roboczych i serwerów 
oprogramowaniu ESET Endpoint Security oraz ESET File 
Security. Obok podstawowej ochrony antywirusowej 
przedsiębiorstwo zdecydowało się także na wdrożenie 
rozwiązania klasy EDR, pozwalającego szczegółowo 
monitorować aktywność wewnątrz sieci organizacji   
oraz identyfikować potencjalne zagrożenia na wczesnym 
etapie. Tutaj także wybór padł na rozwiązanie z oferty 
ESET – ESET Enterprise Inspector.

KORZYŚCI

Proces wdrożenia rozwiązań ESET w firmie Bakalland 
zajął ok. dwóch tygodni i bardzo szybko dały się dostrzec 
z tego tytułu pierwsze korzyści – wysoki poziom ochrony 
antywirusowej, łatwe zarządzanie za pomocą czytelnej 
centralnej konsoli oraz bezproblemowy proces instalacji 
programu na poszczególnych komputerach. 

Kluczową wartość dodaną stanowiła jednak 
funkcjonalność wniesiona przez ESET Enterprise 
Inspector. Z jego pomocą administratorzy zajmujący się 
zapewnieniem bezpieczeństwa firmowej sieci mają 
bowiem dostęp do najważniejszych informacji na temat 
wszystkich procesów działających na serwerach. To 
z kolei pozwala im w porę identyfikować anomalie 
i z wyprzedzeniem reagować na potencjalne zagrożenia.

Jak zwraca uwagę Paweł Oleksiak, IT Infrastructure Manager, 
Bakalland S.A., opanowanie obsługi rozwiązania ESET 
Enterprise Inspector nie było skomplikowane, jednak 
wymagało czasu – przede wszystkim na poznanie własnego 
środowiska i przygotowanie odpowiedniej listy wyjątków, tak 
aby wyeliminować fałszywe alarmy. Po zakończeniu tego 
procesu obsługa narzędzia okazała się bezproblemowa i nie 
było konieczne powoływanie dedykowanego zespołu SOC.

Przedstawiciele spółki zwracają także uwagę na wysoką 
jakość wsparcia technicznego, które w języku polskim 
świadczy lokalny dystrybutor rozwiązań ESET, firma DAGMA 
Bezpieczeństwo IT.


