
Jak zabezpieczyć firmę przed 
utratą danych –
case study klienta



Bezpieczeństwo danych (ang. data security) 
– zespół działań podejmowanych w celu 
zabezpieczenia danych przechowywanych 
w pamięci komputera, w szczególności 
w bazach danych. 

Definicja



• Niepowołany dostęp

• Brak dostępu

• Utrata

• Wyciek



Dane – aktualnie jest to najcenniejszy 
walor jaki firma posiada. 

Każda firma może posiadać różne dane i ilość tych danych jest zmienna.  
Na początek zastanówmy się, jakie dane mogą być cenne dla firmy:

• dane klientów dla systemów CRM – Customer Relationship
Management) 

• dane przedsiębiorstwa w systemach ERP – planowanie i 
zarządzanie przedsiębiorstwem, obieg dokumentów/umów/faktur 

• know-how, własność intelektualna dane produkcyjne potrzebne np. 
do developmentu produktu 



• dane HR dot.  pracowników/dane finansowe

• dane i aplikacje dla procesów produkcyjnych

• dane i aplikacje dla procesów logistycznych 

• systemy księgowe

• dane sprzedażowe i analityczne dla działów handlowych 

• dane związane z usługami świadczonymi dla klientów (np.. systemy 
bilingowe lub bankowe) 

• poczta internetowa 

• dane archiwalne



• Czy na pewno każdy pracownik może mieć dostęp do wszystkich 
danych? 

• Kto i do których danych?

• Kto przydziela dostęp do danych?

• Czy jest przestrzegana polityka zmiany i skomplikowania haseł?

• Dostęp do systemów przez byłych pracowników – likwidacja kont 

Zagrożenie przed 
niepowołanym dostępem



Zagrożenie związane 
z brakiem dostępności danych 

Jak ważny jest nas dostęp do określonych danych? Czy przestój w 
produkcji, czy funkcjonowanie działu jest dla nas do przyjęcia na okres: 
np. godziny, 6 godzin, całego dnia. Czy musimy mieć zapewnioną on-
linową pracę bazy danych przez 24h

Straty wynikające z kilku godzin przestoju działu HR, będą miały 
zupełnie inny wpływ na działanie firmy niż przestój linii produkcyjnej przy 
której pracuje np. 100 osób. Inne nakłady musimy ponieść w jednym 
przypadku a inne w drugim. 



Zagrożenie utraty danych

Dane możemy utracić z różnych powodów – awaria 
serwera/macierzy, przypadkowe/intencjonalne skasowanie 
plików, pożar serwerowni. 

W przypadku awarii sprzętu w większości przypadków 
chroni nas konstrukcja i design sprzętu. 

W przypadku zagrożeń zewnętrznych np. pożar jedynym 
zabezpieczeniem jest np. kopia do innej lokalizacji 

„Użytkownicy dzielą się na tych, którzy 
stracili dane, lub utracą dane.”



Im bardziej dane są istotne dla firmy/organizacji tym 
większe nakłady musimy ponieść na ich 
zabezpieczenie. Możemy posiadać ośrodek zapasowy, 
możemy wykonywać kopie zapasową do zdalnej 
lokalizacji. 



Wyciek danych 

• Np. udostępnienie danych firmowych konkurencji 
przez byłego pracownika. 

• ograniczenie dostępu do newralgicznych danych, 
zasada – każdy widzi tylko to, co ma widzieć. 

• Możliwość natychmiastowego zdalnego zablokowania 
konta pracownika w infrastrukturze i na laptopie, 
monitoring wysyłanej poczty służbowej, monitoring 
pamięci USB podłączanej do komputera/laptopa.  





Przykład 1
• Posiadamy call center, w którym pracuje 30 osób i 

pracują na systemie z danymi CRM, to w przypadku 
braku ich dostępności przez np.. 4h: 

1. 4h 30 osób nie pracuje 
2. klienci nie mogą się dodzwonić – uszczerbek na 

reputacji firmy 
3. wpływ na biznes, np.. klienci nie mogą się 

dodzwonić aby dokonać zakupu (lub konsultanci aby 
sprzedać) 



• na poziomie sprzętu – serwer/macierz która wykorzystuje 
mirroring danych na dyskach, i duplikacje najczęściej 
psujących się elementów np. zasilacze/wiatraki. 

• system operacyjny – bieżące poprawki  tzw. patche
zawierające uaktualnienia bezpieczeństwa. 

• użytkownicy - maja dostęp tylko danych które potrzebują, 
raporty mogą tworzyć tylko osoby które zajmują się 
raportowaniem . Zainstalowane oprogramowanie 
antywirusowe, brak możliwości konfiguracji innego 
oprogramowania niż konieczne, brak możliwosci podłączania 
nośników USB itp.  w obawie przed wirusami. 



• jeżeli konieczna jest praca online 24h/h– np.. duże call center
– to nakładu muszą być odpowiednio większe – drugi ośrodek 
przetwarzania danych który w ciągu kilku minut może przejąć 
przetwarzanie, bez dłuższego braku w dostępie do danych. 

• Totalny downtime ośrodka i utrata danych może się zdarzyć, 
jednak aby dane były bezpieczne można rozważyć kopię 
zapasową na zewnątrz. (usługa Engave) 



Przykład 2
Niepowołany dostęp/wyciek danych:

• słabe hasła do kont pracowników 
• niepozmieniane hasła fabryczne dla celów 

administracyjnych 
• utrata laptopa/telefonu – niezaszyfrowany dysk/telefon
• jezeli posiadamy dane na dyskach to część macierzy 

oferuje szyfrowanie danych, lub kontrakt supportowy, 
może obejmowac pozostawienie uszkodzonych nośników 
u klienta 

• brak infrastruktury monitorującej instalowanie 
niestandartowych aplikacji na komputerach pracowników 



Czasami charakter naszej działalności jest wtłoczony w ramy prawne, 
które narzucają odpowiednie bezpieczeństwo danych np.. 

• Banki mają obowiązek posiadania zawsze dwóch kopii danych, w 
dwóch różnych ośrodkach, czyli przetwarzanie i duplikacja danych 
online oraz 2 x backup. 

• RODO  „Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania 
oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator 
i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
temu ryzyku.” 



Każde zabezpieczenie na tym polu ma swój koszt i zawsze 
powstaje pytanie jak duży nakład możem w stanie ponieść vs. 
Potencjalne ryzyko niedostępności/uszkodzenia danych. 

Oznacza to, że zwrot z inwestycji wyniósł prawie 2 razy tylko 
w pierwszym roku.

W praktyce - firma zaczęła generować oszczędności 
spowodowane wdrożeniem systemu i uwolniła zasoby 
sprzedawców do zwiększania sprzedaży.



Dziękujemy 
i zapraszamy do kontaktu

Dyrektor Sprzedaży Engave
Tel.: +48 733 014 072
Email: bozena.jamka-czyz@engave.pl

Digital Transformation and Strategy Consultant
Tel.: +48 600 330 377
Email: monika.ledzion@engave.pl


