
Zakres naszych kompetencji obejmuje: systemy firewall, oprogramowanie 
bezpieczeństwa danych, infrastrukturę LAN/WAN: przełączniki, rutery oraz 
rozwiązania Wi-Fi, rozwiązania monitorujące oraz zarządzające, a także 
systemy autoryzacji 2FA.

Potrzebują infrastruktury LAN/WLAN, WAN, która jest niezawodna, 
bezpieczna, łatwa w zarządzaniu i ma optymalny stosunek ceny do wydajności. 

Muszą rozwiązać problemy z wolną, źle działającą, mającą „dziury” w pokryciu siecią Wi-Fi.

Oferujemy pełną ścieżkę rozwiązań: od identyfikacji problemu, poprzez wybór technologii, 
projekt, dostawę, wdrożenie oraz zapewnienie wsparcia o optymalnym dla klienta SLA.

Koncentrujemy się na wysokim poziomie kompetencji w zakresie sieci i bezpieczeństwa.

Nasz dział programistyczny to ponad 10 lat doświadczenia w rozwijaniu sprawdzonych 
i stabilnych aplikacji.

Chcą rozwiązać konkretny „punktowy” problem w swojej infrastrukturze, co często 
jest związane z kwestiami bezpieczeństwa.

Potrzebują nietypowej aplikacji wykonanej na zamówienie.

Nasze ceny są konkurencyjne w stosunku do tzw. „dużych integratorów”.

Posiadamy działający 24/7 zespół wsparcia.

Chcą: udrożnić, uprościć lub usprawnić architekturę swojej sieci LAN/WAN, 
która z przyczyn historycznych (lub innych) stała się skomplikowana, 
trudna w zarządzaniu i potencjalnie posiada „dziury” w bezpieczeństwie.

Bazujemy na dobranych rozwiązaniach, do których mamy zaufanie w zakresie 
dostarczenia oczekiwanych funkcjonalności. W  ofercie posiadamy: produkty liderów rynku, 
np. w zakresie systemów firewall 3 z 4 producentów z górnego prawego kwadratu Gartnera.

O firmie CC Otwarte Systemy 
Komputerowe:

Firma CC Otwarte Systemy 
Komputerowe jest integratorem 
systemów sieciowych 
i bezpieczeństwa.

Produkty i usługi: systemy 
firewall i bezpieczeństwa, 
systemy autoryzacji, systemy 
sieci LAN, WLAN i WAN, 
specjalistyczne oprogramowanie 
na zamówienie.

WWW: www.cc.com.pl
Telefon: (+48 22) 646 68 73

O firmie MAIN:

Firma MAIN to certyfikowane 
Data Center położone w centrum 
Warszawy.

Buduje środowiska IT 
gwarantujące ciągłość działania 
biznesu. Dostarcza bezpieczne, 
łatwo skalowalne rozwiązania 
chmurowe, dzięki którym klienci 
mogą skupić się         na rozwoju 
działalności.

Produkty i usługi:
Relokacja i Kolokacja - serwerów 
i szaf
Migracja - aplikacji i systemów
MaaS – serwery dedykowane
Private Cloud – osobne fizyczne 
środowisko
Virtual Private Cloud – oparty 
na VMware, konteneryzacja
Interconnection – hybrid cloud, 
multicloud, SD-WAN
DRaaS – automatyczny backup 
Disaster Recovery Center
Administracja IT – IaaS, PaaS, 
SaaS

WWW: www.main.pl
Telefon: (+48 22) 339 18 98

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, 
jakich udziela MAIN Sp. z o.o. na swoje usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi 
produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako 
dodatkowa gwarancja.

Wyzwania, z którymi mierzą się nasi klienci

Główne korzyści z rozwiązania

MAIN Partner Community

Systemy bezpieczeństwa oraz infrastruktury
sieci IT - przewodowe i bezprzewodowe


