
Wdrożenia i aktywny nadzór systemów bezpieczeństwa informatycznego. Zarówno pasywnych 
przeciwdziałających atakom, jak i aktywnych, wspomagających ich detekcję. Najcenniejszym 
towarem dziś jest informacja. Ochronimy zgromadzone w Twojej firmie dane zarówno przed 
atakami z zewnątrz, jak i nielojalnymi pracownikami.

Wdrożenia i zarządzanie środowiskami do wirtualizacji zasobów serwerowych (w tym środowisk 
wysokiej dostępności). Wirtualizacja pozwala zoptymalizować zasoby serwerowe w firmie, by 
wykorzystać ich pełen potencjał i zwiększyć niezawodność systemów.

Wdrożenia i zarządzanie serwerami bazodanowymi, pocztowymi, plikowymi, aplikacyjnymi  
i webowymi. Nie trzeba ponosić kosztów etatu sysadmina, aby jednocześnie za rozsądne pieniądze 
cieszyć się wydajnością i bezpieczeństwem profesjonalnie przygotowanych i zarządzanych 
serwerów. Świadczymy także usługi w standardzie premium, oferując np. implementowanie 
nieoficjalnych (w tym autorskich) poprawek bezpieczeństwa, jeszcze przed wydaniem tych 
oficjalnych, gdy tylko istniejąca niebezpieczna podatność ze względu na funkcję serwera  
będzie zagrażać infrastrukturze klienta.

Szkolenia nietechnicznych pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Często dane są 
wykradane przy pomocy pracowników nieświadomych zagrożeń i faktu że właśnie są do tego 
wykorzystywani.

Budowę, konfigurację i zarządzanie komputerowymi sieciami kablowymi i bezprzewodowymi. 
Szybkość działania sieci bezpośrednio przekłada się na efektywność pracowników. Szczególnie 
widoczne to jest w magazynach, gdy pracownicy sumarycznie w miesiącu tracą dużo czasu na 
oczekiwanie na dane na kolektorach i za ten „zmarnowany” czas także trzeba im zapłacić. Mamy 
doświadczenie z sieciami wi-fi w magazynach wysokiego składu.

Stworzenie stron internetowych z dedykowanymi grafikami, ilustracjami i animacjami video, 
poprawnie prezentujących się na monitorach komputerów, ekranach telefonów i tabletów.  
Nie tylko firmowych, także broszurowych, e-commerce,  informacyjnych, edukacyjnych  
i powitalnych (landing page).

anacron.pl

+48  54 230 04 02

biuro@anacron.pl

Od 2005 roku naszą misją jest wsparcie informatyczne w wykorzystaniu systemów operacyjnych Linux i reszty 
wolnego oprogramowania wszędzie tam, gdzie jest to opłacalne dla klienta w skali dopasowanej do potrzeb każdego 
nawet małego przedsiębiorcy. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych danych, ich wydajne 
przetwarzanie i prezentowanie.

Co nas wyróżnia? Zawsze szukamy optymalnych rozwiązań informatycznych, biorąc przede wszystkim pod uwagę 
potrzeby i możliwości finansowe klienta i samodzielnie nie oferujemy usług, w zakresie których nie jesteśmy ekspertami.
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