
 

 
Twoje rozwiązanie do pracy zdalnej. 

 
Pracuj z domu. Profesjonalnie. Bezpiecznie.   

 

 
  



Zmień dowolny komputer w profesjonalne biuro  
Twojego pracownika. Poznaj usługę  

Usługa easyConnection to profesjonalny zestaw narzędzi 
zapewniający bezpieczeństwo i wygodę pracy z domu  
lub innego dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.   

Dzięki zastosowaniu dedykowanych i odpowiednio 
skonfigurowanych licencji oraz wykorzystaniu chmury 
obliczeniowej użytkownik zyskuje gwarancję pełnego  
i bezpiecznego dostępu do firmowej sieci i jej zasobów. 
 

Usługa zabezpiecza komputer i przenośne urządzenia przed 
wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania dzięki 
najwyżej ocenianym rozwiązaniom antywirusowym 
Bitdefender GravityZone. 

Pozwala korzystać z profesjonalnych narzędzi biurowych 
Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook)  
aż na 5 dowolnych urządzeniach każdego użytkownika –  
od komputera, po tablet i telefon. Dodatkowo daje możliwość 
prowadzenia wideokonferencji przez Microsoft Teams. 

Daje możliwość indywidualnego ustalania polityk 
bezpieczeństwa i zarządzania ich ustawieniami dla 
wszystkich pracowników za pomocą zaawansowanych 
rozwiązań FortiNet. 

 

. 
 

W cenie otrzymujesz: 
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 Bezpieczeństwo przede wszystkim.  

Usługę easyConnection dostarczamy w oparciu o nowoczesną i ultrabezpieczną 
infrastrukturę serwerową centrum przetwarzania danych Exea Data Center w Toruniu 
oraz szerokopasmową sieć szkieletową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji 
Cyfrowych Conectio z infrastrukturą ponad 100 węzłów dostępowych do Internetu na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Gwarancja ciągłości działania – ISO 22301 
Określa wymogi wobec zapobiegania incydentom zakłócającym 
pracę, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz 
zapewniania, że w razie gdyby do nich doszło, utrzymana zostanie 
ciągłość działania.    

. 

 

Bezpieczeństwo informacji – ISO 27001 
Maksymalizacja poziomu zabezpieczeń przetwarzanych danych. 
Ustanawia procedury bezpieczeństwa IT oraz gwarantuje poufne 
składowanie informacji zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami. 
ISO 27001 daje Ci pewność, że Twoje dane w chmurze Exea są 
naprawdę bezpieczne. 
 



 

 

 

powodów 5 
 dla których warto  

01 
Rozwiązanie pozwala pracownikom każdej organizacji, 
firmy lub jednostki bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki 
z domu. 

Usługa pomaga osobom, które nie mogą się swobodnie 
przemieszczać, np. wskutek poddania kwarantannie 
podczas epidemii.  

02 

Gwarantowana pewność działania oraz wygodny 
dostęp do pełnego pakietu narzędzi – od programów 
biurowych po oprogramowanie antywirusowe. 

03 

Możliwość ustalania własnych polityk bezpieczeństwa 
dla dostępu do sieci firmowej wewnątrz organizacji.  

04 

Szybkie wdrożenie bez długoterminowych zobowiązań 
oraz bieżące wsparcie inżynierów. 

05 

wybrać 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat połączenia 

• Skalowalna i w pełni bezpieczna 
infrastruktura Exea Data Center  
 

• Pakiet Microsoft Office 365 Business  
dla 5 urządzeń – Teams, Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, 
SharePoint, Publisher, Access 
  

• Pakiet cyberbezpieczeństwa Fortigate 
Bundle dla organizacji – FortiCare, 
Application Control, IPS, AV, Botnet 
IP/Domain Services  
 

• Kompleksowy system bezpieczeństwa 
internetowego FortiClient zapewniający 
skuteczną ochronę urządzeń pracownika 
przed wszelkimi zagrożeniami z sieci oraz 
połączenie tunelem VPN z organizacją  
 

• Oprogramowanie antywirusowe 
Bitdefender GravityZone 

. 
 

Specyfikacja techniczna: 



 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji 
Cyfrowych Sp. z o.o. 

ul. Włocławska 167  
87-100 Toruń 
 
www.conectio.pl 

Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. 
 

Zapraszamy 
do kontaktu 

 

mail: marketing@conectio.pl 

tel.: 784 505 149 
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