fascynuje
nas

Technologia

Transfer wiedzy i technologii
w bezpieczeństwie IT
DAGMA jest dystrybutorem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
informatycznego. Sprowadzamy na polski rynek produkty
i wiedzę umożliwiające bezpieczne i efekty wne korzystanie z sieci
i komputerów. Szukamy rozwiązań w yjątkow ych i unikatow ych.
Jeżeli gdziekolwiek na świecie powstaje technologia, która
wprowadza nową jakość w branży bezpieczeństwa IT, jesteśmy
zainteresowani sprowadzeniem jej do Polski i udostępnieniem
polskim odbiorcom. Poszerzamy spektrum w yboru o nowe
rozwiązania niedostępne wcześniej na polskim rynku.
Naszym rozwiązaniom zaufało ponad:
• 1 200 jednostek samorządow ych
• 900 szpitali i zakładów opieki zdrowotnej
• 800 sądów
• 450 placówek bankowych
• 12 ministerstw
Anty wirusy z naszej oferty chronią 3,5 miliona Polaków – takie
zaufanie zobowiązuje również nas jako dostawcę.

Piotr Kałuża, 5 lat w Dagmie

• 155 pracowników, w tym 85 w części zajmującej się bezpośrednio
dystr ybucją IT
• 17 inżynierów wsparcia technicznego
• 2 000 partnerów handlow ych w całej Polsce
• 18 specjalistów ds. sprzedaży obsługujących sieć partnerską
• zespół product managerów i specjalistów ds. marketingu, budujący
pozycję dystr ybuowanych marek na polskim r ynku
• nagrody „Diament Forbesa” za lata 2011, 2010, 2007 i 2006
• nagrody „Gazela Biznesu” za lata 2014, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
i 2005
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Nasze wartości
Starannie dobieramy produkty do naszego portfolio. Liczy się
unikatowa, nowoczesna technologia, ale nie tylko. Dążenie do
zrozumienia i jak najlepszego zaspokojenia potrzeb naszych
klientów leży u podstaw naszego sukcesu. Stawiamy na
budowanie długoterminow ych relacji opartych na partnerstwie
i zaufaniu. Staramy się, aby producenci, któr ych rozwiązania
sprowadzamy na polski r ynek, w yznawali te same wartości.
Fascynuje nas technologia. Cieszymy się, gdy nasi klienci
i partnerzy mogą z niej w pełni korzystać. Dlatego dzielimy
się naszą wiedzą. Systematycznie organizujemy konferencje
i seminaria, na któr ych prezentujemy osiągnięcia naszych
dostawców w zakresie technologii IT. Naszym klientom
zapewniamy indy widualne doradztwo w kwestiach
bezpieczeństwa, audytu, konsultingu, szkoleń, a także usług
wdrożeniow ych i wsparcia technicznego dla wszystkich
oferowanych produktów.

Anna Piechocka, 24 lata w Dagmie
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Wsparcie techniczne
Najnowsze technologie byłyby nieskuteczne bez wiedzy na temat
ich praktycznego w ykorzystania. Dlatego nasz zespół inżynierów
świadczy pełne wsparcie techniczne dla wszystkich rozwiązań
z naszej oferty.
Angażujemy się w bliską współpracę z naszymi dostawcami.
Uwagi i sugestie naszych klientów regularnie przekazujemy
wprost do działów rozwoju naszych producentów – tak aby
dostosow y wać rozwiązania do potrzeb polskiego r ynku.
Bliska współpraca z producentami daje możliwości realizacji
skomplikowanych wdrożeń i prowadzenia szkoleń na temat
poszczególnych rozwiązań.

Patrycja Stefańczyk-Dąbrowska, 11 lat w Dagmie

Iwona Koźlik, 14 lat w Dagmie

Partnerzy w całej Polsce
Nasi partnerzy są naszą siłą. Potrafimy współpracować
z firmami każdej wielkości – nie ważne czy jest to duży
integrator systemów o ogólnopolskim zasięgu, zatrudniający
kilkaset osób, czy mała firma rodzinna, działająca lokalnie.
Cenimy różnorodność. Rozumiemy potrzeby każdego z naszych
partnerów i staramy się do nich dopasować. Dzięki sieci ponad
2000 resellerów możemy obsługiwać naszych klientów na
terenie całego kraju.
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Autoryzowane Centrum Szkoleniowe
– centrum wiedzy
Staramy się promować wiedzę, dlatego w 2008 roku w ramach
firmy w ydzieliliśmy Autor yzowane Centrum Szkoleniowe
(ACS) DAGMA. Zadaniem Centrum jest ułatwianie naszym
klientom i partnerom dostępu do szkoleń na temat produktów
znajdujących się w naszej ofercie oraz specjalistycznych szkoleń
informatycznych. ACS DAGMA jest ośrodkiem szkoleniow ym
certyfikowanym przez firmy MICROSOFT, SUSE, ITIL, ESET,
STORMSHIELD, Barracuda Networks oraz wielu innych znanych
producentów rozwiązań IT.

Łukasz Robak, 4 lata w Dagmie

9

Zarząd Dagmy (od lewej):
Grzegorz Sikorski, Dariusz Tomasik, Marek Kubica

Droga do sukcesu
– 25 lat doświadczenia w biznesie
DAGMA została założona przez trzech pasjonatów biznesu,
pełnych determinacji w dążeniu do w yznaczonych celów
i wiar y w sukces. W latach 90. DAGMA była dystr ybutorem
sprzętu komputerowego i sieciowego. Po kilkunastu latach
rozwoju i zbierania doświadczeń w branży IT, właściciele
firmy zdecydowali się na specjalizację w segmencie
rozwiązań bezpieczeństwa IT. Od 2000 r. DAGMA zajmuje się
w yszukiwaniem i wprowadzaniem na Polski r ynek najbardziej
innowacyjnych, niedostępnych dotąd w Polsce rozwiązań
z zakresu bezpieczeństwa IT.

W por tfolio DAGM Y pojawiają się roz wiązania StorageCraf t.

W por tfolio DAGM Y pojawiają się roz wiązania NE TA SQ STORMSHIELD.

Do por tfolio DAGM Y doł ączają roz wiązania Barracuda Net works or az Arkeia Soft ware .

ESET, dystr ybuowany pr zez DAGMĘ, staje się najpopularniejsz ym płatnym ant y wirusem w Pol sce.

Uruchomienie Autor y zowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA , prowadzącego szkolenia informat yczne i biznesowe.

DAGMA rozpocz yna dystr ybucję wielozadaniow ych roz wiązań firewallow ych klasy UTM firmy NETA SQ.

Rozszer zenie ofer t y o kolejne produkt y z zakresu bezpieczeńst wa IT ( WinMagic, phion,

Agnitum, Cloudmark, Mail Spect ).

DAGMA rozpocz yna dystr ybucję produktów ant y wirusow ych firmy ESET.

Zar ząd DAGM Y podejmuje dec y zję o koncentr acji na dystr ybucji roz wiązań bezpieczeńst wa IT.
Roz winięcie szerokiej ofer t y dystr ybucji spr zętu i oprogr amowania (m.in. Mc Afee, TREND MICRO,
Creative, Sophos, Fujitsu, eScan, OCLI, Request, Yamaha, Primavera, Micronet ).

DAGMA sprowadza do Pol ski roz wiązanie Dr Salomon’s Antivirus.

Gr zegor z Sikorski, Dariusz Tomasik or az Marek Kubica zakładają spółkę DAGMA – specjalizującą
się w integr acji systemów informat ycznych i imporcie spr zętu komputerowego z USA .

siedziba Biura Bezpieczeństwa IT firmy Dagma przy ul. Bażantów w Katowicach
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Zarządzanie.
Jakość i standardy ISO
Działamy zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2000.
Wdrożyliśmy również Wewnętrzny System Kontroli, niezbędny
dla zapewnienia najw yższej jakości obsługi klientów przy
oferowaniu towarów o znaczeniu strategicznym. Stosujemy
wewnętrzne standardy, aby szybko i sprawnie realizować
zamówienia oraz reagować na zgłoszenia klientów.

Uznanie
i wyróżnienia
Nasza pozycja
w branży dystr ybucji rozwiązań
bezpieczeństwa IT i szybki wzrost
potencjału spółki potwierdzają
liczne nagrody.
Zostaliśmy nagrodzeni przez
prestiżow y magazyn biznesow y
Forbes oraz dziennik Puls
Biznesu. Diamenty Forbesa
i Gazele Biznesu to dowody
uznania naszych działań.

Paweł Jurek, 10 lat w Dagmie
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Portfolio
Barracuda

Światowy lider w dziedzinie rozwiązań przeznaczonych do zabezpieczania
sieci firmowych. Barracuda oferuje m.in. zaawansowane systemy firewallowe,
rozwiązania do ochrony poczty elektronicznej oraz produkty do backupu danych.
Do klientów Barracudy należą m.in.: IKEA, Volvo czy SIEMENS.

Cloudmark

Znany i ceniony producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony poczty
elektronicznej przed spamem, wirusami oraz phishingiem. Unikatowa technologia
gwarantuje blisko 100% skuteczność przy niemal zerowym wskaźniku błędu.
Z produktów Cloudmark korzysta ponad 600 milionów użytkowników.

DESlock+

Producent zaawansowanych rozwiązań szyfrujących dla stacji roboczych
z systemami Windows. Oprogramowanie DESlock+ pozwala szyfrować całe
powierzchnie dysków twardych, wybrane nośniki, pliki, katalogi, a nawet konkretne
fragmenty tekstów.

ESET

Globalny dostawca oprogramowania zabezpieczającego dla urządzeń mobilnych
i komputerów. Sztandarowym produktem spółki jest wielokrotnie nagradzany
program anty wirusowy oraz antyspy ware ESET NOD32 Antivirus. Rozwiązania
ESET dostępne są w ponad 180 krajach świata – w Polsce korzysta z nich 3,5 mln
użytkowników. Rozwiązania ESET zabezpieczają m.in. takie firmy jak INTERIA,
Uniwersytet Jagielloński oraz RABEN.

Sławomir Pruchnicki, 4 lata w DAGMIE

Mailspect

Producent platformy MPP, przeznaczonej do kompleksowej ochrony, zarządzania
i nadzorowania firmowej poczty elektronicznej. Rozwiązanie chroni przed spamem,
wirusami i phishingiem oraz daje możliwość archiwizacji poczty, a także filtrowania
zawartości wiadomości i zabezpieczania przed niektórymi atakami DoS.

NETASQ STORMSHIELD

Europejski producent wielofunkcyjnych rozwiązań firewallowych klasy UTM.
Produkty NETASQ STORMSHIELD obecne są na rynkach w blisko 50 krajach.
Z rozwiązań tego producenta korzystają m.in. MICHELIN, KGHM Letia, Instal
Kraków S.A.

StorageCraft

Producent rozwiązań do tworzenia backupu i szybkiego przy wracania danych.
Od początku swojej działalności firma kładzie szczególny nacisk na skrócenie
do minimum czasu potrzebnego na przy wracanie systemów informatycznych po
awarii.

WinMagic

Jedna z nielicznych firm specjalizujących się wyłącznie w szyfrowaniu danych –
firma dostarcza najwyższej jakości rozwiązania do szyfrowania całej powierzchni
dysków. WinMagic ma swoich przedstawicieli w ponad 43 krajach na całym świecie,
a z programów firmy korzysta ponad 3 miliony użytkowników.
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fotografie na okładce: Anna Stryczek, 6 lat w Dagmie I Tomasz Malkowski, 13 lat w Dagmie
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