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Jesteśmy wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną.
Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software’owe i sprzętowe
uzupełnione wsparciem konsultacyjnym i technicznym, zarówno na rynek krajowy, jak             
i Europy Wschodniej. CONNECT DISTRIBUTION specjalizuje się w najnowszych,
zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych o sprawdzonej niezawodności  oraz
najwyższej jakości.

Wysoki poziom usług świadczonych przez CONNECT DISTRIBUTION oraz partnerów
został wielokrotnie doceniony przez organizacje branżowe i media. Szerokie portfolio
produktów, bogate doświadczenie w zakresie zaawansowanych technologii
informatycznych oraz budowanie relacji partnerskich z klientem, pozwalają nam szybko          
i skutecznie reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Naszą misją jest ciągłe dążenie do zaspokajania potrzeb klientów poprzez dostarczanie
im wyspecjalizowanych rozwiązań IT. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania
wzbogacone o szeroki zakres usług eksperckich oraz szkoleń. Nasz zespół konsultantów
oferuje nie tylko pomoc techniczną, ale również usługi profesjonalne, zapewniając w ten
sposób spełnienie oczekiwań oraz gwarancję satysfakcji klientów.

Kontakt: 

CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Woronicza 31/250, 02-640 Warszawa

tel.: +48 22 400 1234
e-mail: sales@connectdistribution.pl
www.connectdistribution.pl

https://connectdistribution.pl/
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Barracuda
Networks  

Barracuda Networks  to jeden z czołowych producentów rozwiązań z zakresu
cyberbezpieczeństwa. Oferuje zaawansowane firewalle, urządzenia do ochrony
poczty, rozwiązania do ochrony aplikacji webowych (WAF) oraz systemy do backupu
danych lokalnych i z Office 365.  Wszystkie rozwiązania Barracuda dostępne są                
w wersji sprzętowej oraz wirtualnej, a dodatkowo większość z nich można wdrożyć               
w chmurze.

Cofense

Fortra to konglomerat uznanych rozwiązań cyberbezpieczeństwa przejętych, a
następnie rozwijanych przez zespół specjalistów tej firmy. Producent skupia się na
dwóch obszarach: Data Security oraz Infrastructure Protection. Pierwszy z nich
obejmuje kompleksowe rozwiązania do bezpiecznego transferu plików (MFT),
klasyfikacji danych czy zarządzania prawami cyfrowymi (DRM). Obszar Infrastructure
Protection zawiera narzędzia do oceny i zarządzania podatnościami oraz
przeprowadzania testów penetracyjnych.

Cofense jest wiodącym dostawcą rozwiązań do wykrywania i reagowania na
phishing. Dostarcza kompleksowe rozwiązania antyphishingowe obejmujące
zarówno platformę do szkoleń i podnoszenia świadomości użytkowników, jak też
narzędzia dla zespołów SOC do rozpoznawania oraz kwalifikacji ataków
phishingowych, a także mechanizmy automatycznego usuwania niebezpiecznych
wiadomości ze skrzynek użytkowników.

Fortra

BEZPIECZEŃSTWO

Flexera skupia się na badaniu kondycji i podatności aplikacji. Software Vulnerability
Manager (SVM) skanuje środowisko, sprawdza wersje oprogramowania, ocenia
poziom zagrożenia i informuje o dostępnych łatkach. Możliwe jest ustalenie
priorytetów napraw, przydzielanie zadań do zespołów oraz zdalne instalowanie
poprawek.  Software Vulnerability Research (SVR) analizuje środowisko pod kątem
nowych podatności występujących w naszych aplikacjach, a w razie potrzeby
natychmiast powiadamia administratora poprzez e-mail lub SMS. 

Flexera

ImmuniWeb to szereg rozwiązań bezpieczeństwa online, które potrafią wykryć
możliwe podatności na ataki cybernetyczne w organizacji. Do tego celu
wykorzystywane są zautomatyzowane narzędzia oparte na metodyce OSiNT oraz
technologie AI. Sprawdzana jest także ekspozycja w tzw. DarkWeb. W ofercie tego
producenta dostępne są również narzędzia do testów podatności aplikacji
webowych oraz rozwiązania do automatycznych i manualnych testów
penetracyjnych aplikacji webowych oraz mobilnych. 

ImmuniWeb 

Dowiedz się więcej na: www.connectdistribution.pl/producenci

OPSWAT reprezentuje unikalne spojrzenie na bezpieczeństwo IT. Flagowym
produktem jest MetaDefender, czyli narzędzie dedykowane organizacjom
posiadającym odseparowane od Internetu sieci wewnętrzne. W celu ich ochrony
wykorzystywane są tzw. kioski, czyli fizyczne urządzenia skanujące wszelkie nośniki
danych przed ich podłączeniem do sieci. Skanowanie może odbywać się za pomocą
nawet 32 silników antymalware’owych, a wszelkie znalezione zagrożenia są
„rozbrajane” za pomocą autorskiej technologii sanityzacji. 

OPSWAT
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SonicWall to jeden z weteranów rozwiązań dla bezpieczeństwa systemów IT.
Producent koncentruje się obecnie na rozwoju rozwiązań do ochrony sieci tzw. Next
Generation Firewall, wielosilnikowej detekcji zagrożeń, kontroli dostępu, ochrony
poczty, bezpieczeństwie chmurowym i ochronie punktów końcowych.

SonicWall

RangeForce to nowatorska platforma szkoleniowa dedykowana osobom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informatyczne. Dzięki niej specjaliści SOC mogą
systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w wygodnym i bezpiecznym
trybie online. Użytkownicy mają do swojej dyspozycji ogromny zasób stale
aktualizowanych materiałów i kursów wraz egzaminami sprawdzającymi, a także tzw.
wirtualne poligony, gdzie mogą w praktyce sprawdzić nabyte przez siebie
umiejętności.

RangeForce

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE
 

ARCON jest jednym z wiodących producentów systemów PAM. Flagowy produkt
ARCON PAM to korporacyjny system do kontroli, monitorowania i zabezpieczania
kont uprzywilejowanych, który nie tylko chroni zasoby danych przed niepowołanym
dostępem i złośliwymi działaniami, ale także zapewnia ciągłość biznesową. Model
oraz koszty licencji ARCON PAM gwarantują szybki zwrot z inwestycji, a krótkie
wdrożenie umożliwia niezwłoczne wdrożenie ustalonych polityk bezpieczeństwa             
w całej organizacji.

ARCON

SolarWinds zapewnia organizacjom na całym świecie - niezależnie od typu, wielkości
i złożoności - całościowy i ujednolicony widok współczesnych hybrydowych
środowisk sieciowych. Stała współpraca ze specjalistami z branży technologicznej
pomaga zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją w związku z utrzymaniem
wydajnych i wysoko dostępnych struktur, aplikacji i środowisk IT. SolarWinds zyskał
miano światowego lidera w rozwiązaniach typu Observability umożliwiając
kompleksowe zarządzanie sprzętem, aplikacjami, bazami danych i usługami IT. 

SolarWinds

FastPass specjalizuje się w rozwiązaniach zapewniających kompleksową ochronę
haseł użytkowników  przed atakami wykorzystującymi techniki tzw. inżynierii
społecznej. FastPass Secure Enterprise Passwords gwarantuje odpowiednią
złożoność haseł oraz unikanie haseł słownikowych i popularnych fraz, ponadto
wymusza ich regularną zmianę przy jednoczesnej ochronie całego procesu.

FastPass

Portnox Portnox specjalizuje się w oprogramowaniu do kontroli dostępu do sieci (NAC).
Firma oferuje dwa rozwiązania o zbliżonej funkcjonalności, ale odmiennym sposobie
implementacji. Portnox CORE to zaawansowany NAC instalowany lokalnie w formie
oprogramowania, natomiast Portnox CLEAR jest wersją chmurową NAC, która
zapewnia widoczność i kontrolę dostępu we wszystkich warstwach sieci - od sieci
fizycznej, poprzez sieci bezprzewodowe, wirtualne, połączenia VPN, aż po chmurę.

Dowiedz się więcej na: www.connectdistribution.pl/producenci
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DataCore DataCore dostarcza oprogramowanie, które umożliwia elastyczne, inteligentne oraz
wydajne zarządzanie każdą pamięcią masową bez względu na jej rodzaj                   
i producenta. Rodzina produktów DataCore obsługuje środowiska blokowe
(DataCore SAN Symphony), plikowe (DataCore vFilo), obiektowe (DataCore SWARM)
oraz kontenerowe (DataCore Bolt) zapewniając zawsze wysoką dostępność danych,
elastyczność i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych.

PAMIĘCI MASOWE

Scale Computing Scale Computing to jeden z liderów rozwiązań hiperkonwergentnych (HCI).
Stworzona przez Scale Computing platforma HC3 eliminuje potrzebę stosowania
tradycyjnych silosów IT obejmujących oprogramowanie do wirtualizacji,
oprogramowanie do odtwarzania po awarii, serwery i pamięć masową, zastępując je
jednym, w pełni zintegrowanym rozwiązaniem. Kluczową cechą Scale Computing jest
prostota, która przywodzi na myśl logikę działania w chmurze, jednak realizuje się ją
lokalnie na zasobach pozostających pod fizyczną kontrolą klienta.

Spectra Logic to uznany producent wysokiej jakości rozwiązań z zakresu
przechowywania danych oraz zarządzania ich cyklem życia. Centralnym
rozwiązaniem jest obecnie oprogramowanie Spectra StorCycle umożliwiające
automatyczną migrację plików, które nie są używane lub podlegają migracji na
przykład w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowych. Migrowane pliki
są nadal dostępne na żądanie użytkownika, jednak nie zajmują już cennego miejsca
na krytycznych i kosztownych macierzach AllFlash lub NVMe. 

Spectra Logic

StorMagic jest znany głownie z oprogramowania SvSAN, które wirtualizuje                   
i udostępnia zasoby dyskowe serwerów na potrzeby systemów wirtualnych opartych
na VMware lub KVM. Z uwagi na minimalne wymagania sprzętowe rozwiązanie to
doskonale nadaje się dla środowisk przetwarzania brzegowego. StorMagic SvKMS to
oprogramowanie do zarządzania własnymi lub dostarczonymi przez innych
producentów kluczami szyfrującymi. StorMagic ARQvault VMS adresuje potrzeby
klientów w dziedzinie Video Surveillance. 

StorMagic 

Storware Storware to polska, innowacyjna firma tworząca wyspecjalizowane oprogramowanie
do backupu i odtwarzania danych dla przedsiębiorstw. Dzięki dużej liczbie integracji,
różnorodności wspieranych konfiguracji, a przede wszystkim dzięki profesjonalnemu
wsparciu technicznemu świadczonemu przez inżynierów Storware, rozwiązanie to
może z powodzeniem konkurować z największymi systemami do backupu i ochrony
danych. Storware Backup and Recovery wspiera obecnie większość systemów oraz
środowisk spotykanych we współczesnych przedsiębiorstwach.

Zerto dostarcza najwyższej klasy rozwiązania DR oraz BC, przeznaczone do
zwirtualizowanych centrów danych oraz środowisk hybrydowych. Zerto ECE umożliwia
skuteczne zabezpieczenie maszyn wirtualnych i ich długoterminową archiwizację.
Unikalną cechą Zerto jest możliwość granularnego, niemal ciągłego odtworzenia stanu
maszyny wirtualnej z RPO rzędu pojedynczych sekund i RTO liczonym w pojedynczych
minutach. Zerto pomaga również w bezpiecznej replikacji lub migracji do zapasowego
centrum danych w chmurach publicznych: MS Azure, AWS czy Google Cloud.

Zerto

Dowiedz się więcej na: www.connectdistribution.pl/producenci
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MindManager jest liderem na rynku zaawansowanych narzędzi do graficznego                
i wielowymiarowego zapisu informacji w postaci tzw. map myśli. Rozwiązanie to
idealnie sprawdzi się podczas burzy mózgów, spotkań, przy zarządzaniu projektami,       
planowaniu koncepcji, jak i we wszelkiego rodzaju prezentacjach. MindManager
może być też stosowany jako narzędzie dla wielu użytkowników do pracy grupowej
nad różnego rodzaju zadaniami i projektami w trybie online. 

TechSmith jest liderem w dostarczaniu rozwiązań do przechwytywania ekranu oraz
rejestracji i obróbki filmów, zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i firmowych.
Aplikacje Snagit i Camtasia są idealne dla każdego, kto chce tworzyć grafiki i filmy            
w celu skuteczniejszego szkolenia, tworzenia dokumentacji czy filmów
instruktażowych lub po prostu dla usprawnienia codziennej komunikacji.

Parallels specjalizuje się  w dziedzinie wieloplatformowych rozwiązań ułatwiających
klientom dostęp do swoich aplikacji i plików, z dowolnego urządzenia, a także
niezależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego. Flagowym produktem
tego dostawcy jest Parallels Remote Application Server (RAS) oparty na protokole
RDP, a przeznaczony do wirtualizacji aplikacji i stacji roboczych (VDI), umożliwiający
użytkownikom bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych z dowolnego miejsca
oraz urządzenia.

TechSmith

Parallels

PRACA GRUPOWA

ThinPrint jest globalnym dostawcą rozwiązań usprawniających procesy drukowania
w rozproszonych środowiskach sieciowych niezależnie od ich topologii,
przeznaczenia oraz używanego sprzętu drukującego. Dzięki ThinPrint firmy mogą
sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z drukowaniem, zarówno w oddziałach,
jak i biurach domowych wykorzystujących aplikacje instalowane lokalnie, a także te
uruchamiane w chmurze.

ThinPrint

SYSTEMY I BAZY DANYCH

Denodo zapewnia szybki i zunifikowany dostęp do wielu źródeł niezależnie od ich
formatu i typu. Dzięki Denodo aplikacje mogą uzyskać jednoczesny dostęp do
wielu źródeł za pomocą jednego konektora, który łączy się ze wszystkimi danymi za
pośrednictwem zwirtualizowanej platformy Denodo Platform. W ten sposób
unikamy konieczności budowy kosztownych i skomplikowanych hurtowni danych,
a użytkownicy biznesowi mogą natychmiast oraz w łatwy sposób uzyskać dostęp
do aktualnych danych niezależnie od formatu i sposobu ich przechowywania.

Denodo

MindManager

MySQL to najpopularniejszy i najbardziej uniwersalny oraz bezpieczny system
zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL Enterprise oferuje wiele
dodatkowych mechanizmów ochrony danych, takich jak: szyfrowanie, maskowanie,
inspekcję oraz zawiera wiele przydatnych narzędzi umożliwiających rozwój oraz
wdrażanie bezpiecznych i skalowalnych aplikacji webowych, wspierających protokoły
SSH i SSL. 

MySQL

Dowiedz się więcej na: www.connectdistribution.pl/producenci

https://connectdistribution.pl/techsmith/
https://connectdistribution.pl/parallels/
https://connectdistribution.pl/thinprint/
https://connectdistribution.pl/denodo/
https://connectdistribution.pl/mindmanager/
https://connectdistribution.pl/mysql/


CONNECT DISTRIBUTION 
- przegląd oferty

Oracle jest jednym z największych producentów systemów zarządzania bazami
danych (RDBMS). Flagowym produktem dostawcy jest Oracle Database, który
zawiera wszystkie cechy bezpieczeństwa i wydajności niezbędne dla rozwiązań klasy
korporacyjnej. Rozwiązanie jest łatwe w zarządzaniu oraz umożliwia bezproblemowe
skalowanie, zabezpieczając w pełni poniesione początkowo nakłady inwestycyjne.

Oracle

JetBrains dostarcza inteligentne i profesjonalne narzędzia oraz środowiska
programistyczne (IDE), które wspomagają tworzenie najwyższej jakości kodu                   
w większości stosowanych językach programowania. Rozwiązania JetBrains są
obecnie niekwestionowanym standardem dla milionów programistów na całym
świecie, pomagając im w codziennej pracy i przyczyniając się do podniesienia jakości
oraz niezawodności tworzonego oprogramowania, a także znacznie skracając ich
cykl wytwórczy.

JetBrains

SUSE to pionier na rynku oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. Flagowy
produkt SUSE Linux Enterprise Server (SLES) to bezpieczna, elastyczna i łatwa                   
w zarządzaniu platforma serwerowa Linux, która umożliwia programistom                   
oraz administratorom wdrażanie krytycznych aplikacji biznesowych lokalnie,                   
w chmurze i na urządzeniach brzegowych.

SUSE

TWORZENIE APLIKACJI

Rancher to kompletne oprogramowanie dla zespołów tworzących aplikacje oparte
na kontenerach. Rozwiązuje problemy operacyjne związane z bezpieczeństwem,
administracją i zarządzaniem kontenerami w dużych środowiskach DevOps
stanowiąc potężny silnik do orkiestracji kontenerów. Rancher nie tylko pomaga
wdrażać produkcyjne klastry Kubernetes w centrach danych, w chmurze lub na
brzegach sieci, ale również łączy je ze scentralizowanym uwierzytelnianiem i kontrolą
dostępu.

Rancher

Revenera specjalizuje się w oprogramowaniu do tworzenia wersji instalacyjnych
aplikacji niezależnie od platformy. Narzędzia Revenera wspierają firmy produkujące
oprogramowanie poprzez dostarczanie im najlepszych rozwiązań do tworzenia
wersji instalacyjnych oprogramowania, w tym także z wykorzystaniem rozwiązań
open source. 

Revenera

SmartBear dostarcza zaawansowane narzędzia do rozwoju oprogramowania oraz
API. Producent oferuje oprogramowanie  do prowadzenia testów funkcjonalnych
oraz monitorowania wydajności aplikacji mobilnych, webowych i desktopowych.
Dzięki swoim efektywnym narzędziom do testów SmartBear zapewnia wysoką jakość
generowanego kodu na każdym etapie cyklu produkcyjnego. W ofercie SmartBear
znajdziemy również narzędzia do analizy kodu, pod kątem zgodności                   
z obowiązującymi politykami.

SmartBear

Dowiedz się więcej na: www.connectdistribution.pl/producenci
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Prowadzimy profesjonalne kursy w zakresie administracji oraz obsługi wybranego
oprogramowania w formie szkoleń dla partnerów, a także użytkowników końcowych.
Szkolenia realizujemy w oparciu o materiały i metodologię naszych dostawców,             
a w przypadku szkoleń dedykowanych - według indywidualnego planu klienta.

Szkolenia

USŁUGI PROFESJONALNE

Dzięki stale aktualizowanej i pogłębianej wiedzy produktowej naszych inżynierów
możemy wspomóc Państwa zarówno w optymalnym zaplanowaniu wdrożenia, jak             
i w jego późniejszej realizacji. Chętnie współpracujemy z zespołami wdrożeniowymi
naszych partnerów, jak również pomagamy bezpośrednio klientom końcowym
zainteresowanym zleceniem procesu wdrożeniowego jednemu podmiotowi.

Wdrożenia

Obecnie oferujemy szkolenia i wdrożenia m.in. z zakresu:

Odwiedź stronę internetową:
 www.connectdistribution.pl,
 aby poznać naszą aktualną ofertę usługową.
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