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VPN
W A S K O



Bezpieczna, 
pewna 
komunikacja 
i dostęp do 
zasobów firmy

W A S K O

Jest to oferta kierowana do dużych, średnich i małych 

przedsiębiorstw, której celem jest odpowiedź na podstawowe 

wyzwania obecnej chwili takie jak:

bo zmagamy się z pandemią. Ograniczenie 

do minimum kontaktów międzyludzkich to 

klucz do zmniejszenia ilości zakażeń i ważny 

krok do wygaszenia choroby. 

dlatego, że każdemu przedsiębiorstwu zależy 

na nieprzerwanym i skutecznym działaniu 

mimo trudności i wyzwań jakie się pojawiły.

ponieważ ilość ataków na zasoby IT rośnie 

w zastraszającym tempie. Twoje dane są dla 

złodziei coraz cenniejsze. Mogą je 

wykorzystać do osłabienia Twojej pozycji 

na rynku. Informacja, że stałeś się ofiarą 

hakerów na pewno nie pomoże w biznesie.  

Atakujący mogą też utrudnić działalność lub 

ją sparaliżować. 

ponieważ coraz trudniej o kadrę IT szczególnie 

w obrębie bezpieczeństwa.

Praca zdalna to nie tylko smutny wymóg chwili, to także 

trend obserwowany na rynku od pewnego czasu. 

Pracownik, który z każdego miejsca i o każdym czasie 

ma dostęp do zasobów firmy to pracownik wydajniejszy 

i bardziej zadowolony. Taki dostęp musi być bezpieczny.

Czy to Ciebie dotyczy? 

minimalizacja ryzyka związanego 
z bezpośrednimi kontaktami między ludźmi,

zapewnienie ciągłości pracy przez
zdalny dostęp z każdego miejsca,

niebezpieczeństwa związane z przestępczością 
komputerową,

niedostateczne ilości wysoko 
wykwalifikowanych inżynierów IT.



Co to 
jest 
VPN?

VPN (Virtual Private 
Network) to technika 
transmisji danych, 

która umożliwia  bezpieczne połączenia 
przez sieć niezabezpieczoną lub niezaufaną 
(na przykład przez Internet). Zamiast 
korzystania z dedykowanego połączenia, 
takiego jak linia dzierżawiona, nawiązywane 
jest „wirtualne” połączenie między 
rozproszonymi geograficznie użytkownika-
mi, sieciami lub zasobami  sieci firmowej lub 
publicznej.

Realizacja dostępu 

poprzez Internet do sieci 
korporacyjnej wymaga instalacji 
na komputerze zdalnie korzystającym 
z zasobów instalacji oprogramowania 
klienta. Korzystanie z dostępu 
szyfrowanego przez portal nie 
wymaga takiej instalacji. Sercem 
systemu jest VPN Gateway. 

VPN wykorzystuje 
szyfrowanie, 

aby zapewnić poufność danych. Pakiety 
przekazywane w ten sposób przez sieć 
publiczną są nieczytelne bez odpowiednich 
kluczy odszyfrowujących, dzięki czemu dane 
nie są ujawniane ani zmieniane podczas 
transmisji.

Przed przesłaniem 
dane są pakowane 

i uzupełniane w informację jak mogą one 
przejść przez sieć wspólną lub publiczną, 
zanim osiągną swój punkt końcowy. Ta 
logiczna ścieżka, przez którą przechodzą 
pakiety, nazywa się tunelem. Kiedy pakiet 
osiągnie punkt końcowy tunelu, jest 
rozpakowany i przekazywany do miejsca 
docelowego.

Znamy się na tym. Od lat tworzymy 

naprawdę złożone systemy 

teleinformatyczne dla największych 

polskich instytucji i przedsiębiorstw. 

Wiemy co jest ważne, aby systemy te 

były bezpieczne …

Zapewnimy Ci dostęp do naszych 

inżynierów. Jeśli chcesz, to nawet 24 

godziny na dobę przez 365 dni w roku. 

Oni na pewno pomogą … 

Dlaczego my?



Jesteśmy pragmatyczni i oszczędni. 

Nie będziemy namawiać Cię na zakup 

niezliczonej ilości urządzeń i systemów 

do ochrony danych. Najpierw pomożemy 

Ci w pełni wykorzystać to co już 

posiadasz, potem wskażemy co byłoby 

jeszcze niezbędne, uwzględniając stan 

obecny i analizę ryzyka. Zaplanujemy 

Twoje działania na przyszłość tak, by 

Twoje bezpieczeństwo rosło wraz 

z Twoją firmą …

Jeśli będziesz miał taką potrzebę i wolę 

będziemy monitorowali Twoje systemy 

i reagowali na wszystko co się w nich 

złego dzieje … 

D L A C Z E G O  M Y ?



Oferta

1. Realizacji zdalnego dostępu, 
tzn. połączenia użytkownika z prywatną siecią korporacyjną ze zdalnej 

lokalizacji. Ten rodzaj VPN pozwala na bezpieczne, szyfrowane połączenia 

między prywatną siecią korporacyjną a zdalnymi użytkownikami.

2. Realizacji połączeń między stałymi lokalizacjami, 
takimi jak oddziały. Ten rodzaj połączenia VPN LAN-LAN łączy wiele zdalnych 

lokalizacji w jedną prywatną sieć.

3. Realizacji połączeń pomiędzy partnerami 
biznesowych, 
w tym między innymi dostawcami i klientami, aby umożliwić różnym stronom 

pracę we wspólnym bezpiecznym środowisku.

Oferujemy rozwiązania VPN w oparciu

o produkty najbardziej uznanych firm

o światowej renomie, w tym Fortinet,

Juniper, F5, Palo Alto, Cisco.

Oferta w zakresie sieci VPN 
obejmuje:

analizę techniczną potrzeb użytkownika i dobór odpowiedniego urządzeń

dostawę, instalację (w tym zdalną) i serwis z wymaganym SLA 

konsultacje dotyczące rozwiązywania problemów

VPN jako rozwiązanie chmurowe (opcja)

Jak można wykorzystać VPN?
VPN może być 
wykorzystywany 
przez organizacje 
i przedsiębiorstwa 
w celu:



Zapewnienie pracy zdalnej pracowników i  bezpieczna 

komunikacja to nie tylko potrzeba chwili ale także działanie 

długofalowe, inwestycja w przyszłość  służąca  podniesieniu 

jakości i produktywności oraz komfortu pracy.

Dlaczego ?


