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Veracomp z Fortinet dla NASK  
 

KLIENT 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) jest wiodącym polskim operatorem 

świadczącym usługi transmisji danych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne 

dla klientów biznesowych, administracji i nauki. NASK zapewnia kompleksowe rozwiązania 

z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jednym z elementów oferty są systemy typu 

firewall.  

 

POTRZEBA 

Od dłuższego czasu NASK poszukiwał odpowiedniego systemu do świadczenia usługi 

firewallingu w modelu MSS. Zdecydowano się na wdrożenie tego typu rozwiązania przede 

wszystkim ze względu na perspektywę dodatkowych przychodów wynikających z 

wprowadzenia nowej usługi, ale również potencjalną oszczędność kosztów związanych z 

zarządzaniem systemami firewall. 

 

ROZWIĄZANIE 

Po weryfikacji różnych rozwiązań wybór padł na ofertę Fortinet. Produkty firmy zapewniają 

wysoką elastyczność systemu i przyjazny sposób licencjonowania. Nie bez znaczenia było 

również profesjonalne wsparcie techniczne otrzymane od inżynierów Fortinet. 

 

Wdrożenie nowego systemu firewall zbudowanego na bazie produktów Fortinet oraz 

wirtualnych licencji VDOM trwało około 6 miesięcy. Veracomp jako wyłączny dystrybutor 

urządzeń Fortinet w Polsce dostarczył sprzęt do budowy rozwiązania. Elementem współpracy 

były też usługi konsultingowe oraz opracowanie koncepcji i wsparcie specjalistów z 

Veracomp przy wdrażaniu.  

 

Nasz udział w projekcie to przede wszystkim konsultacje w zakresie opracowania modelu 

biznesowego oraz dostawa sprzętu. Aktualnie NASK pracuje wraz z Veracomp nad 

rozszerzeniem modelu MSS o dodatkowe funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa – 

powiedział Grzegorz Szałański z Veracomp. 

 

REZULTATY 

W efekcie NASK jako operator sieci świadczy teraz usługi w modelu MSS w oparciu o 

produkty Fortinet. Usługa firewallingu realizowana na platformie operatora jest dostępna dla 

wszystkich klientów telekomunikacyjnych NASK. Usługa, świadczona w 3 opcjach, 

zapewnia klientom korzystanie z wirtualnej instancji firewalla oraz profesjonalną 

administrację realizowaną przez inżynierów NASK. 

 

KORZYŚCI 

Dzięki korzystaniu z rozwiązania firmy Fortinet, NASK uzyskał możliwość generowania 

dodatkowych przychodów z nowowprowadzonej usługi. W dłuższej perspektywie zyskując 

elastyczne możliwości tworzenia kolejnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 

telekomunikacyjnego składających się na kompleksowe rozwiązanie telekomunikacyjne dla 

klientów.  

 

„Jesteśmy zadowoleni z rozwiązań Fortinet, które cechuje wysoka stabilność pracy, jak 

również wysoka elastyczność w zakresie konfiguracji. Ułatwia to budowanie jednolitych 

usług dla wszystkich klientów, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie przy niskich 

kosztach inwestycji. Niewątpliwą zaletą jest też łatwe zarządzanie sprzętem oraz niskie 
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koszty utrzymania (osobowe). W związku z tym planujemy wprowadzenie nowych usług w 

modelu MSS” – tłumaczy Mariusz Szczęsny , menedżer produktu w NASK. 

 

Warto podkreślić, że NASK został wyróżniony przez FORTINET jako Partner Roku 2009 za 

największe wdrożenie w modelu MSS. 

 

************************************ 

Podstawowe informacje o użytkowniku 

NASK jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym zintegrowane usługi dla przedsiębiorstw, instytucji i 

korporacji. Oferta biznesowa NASK obejmuje m.in. dostęp do Internetu, budowę i utrzymanie sieci 

korporacyjnych, transmisję danych, usługi bezpieczeństwa a także kolokację, hosting i wideokonferencje. 

Ponadto w pakiecie usług dla przedsiębiorstw firma oferuje klasyczną telefonię stacjonarną oraz telefonię IP. 

NASK pełni również rolę krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl. 

W dziedzinie usług bezpieczeństwa NASK zapewnia zarówno ochronę strategicznych danych przedsiębiorstwa, 

jak i jego struktury teleinformatycznej. Udziela kompleksowej obsługi firm we wszystkich rodzajach 

zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym od audytu bezpieczeństwa przez konsulting i doradztwo do 

projektowania rozwiązań i wdrażania zintegrowanych systemów bezpieczeństwa IT.  

Wsparciem dla usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego jest działalność istniejącego w ramach 

NASK (najstarszego w Polsce) zespołu reagowania na zagrożenia w sieci – CERT Polska. Do jego zadań należy 

m.in. rejestracja, obsługa i klasyfikacja zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci, prowadzenie badań i 

publikacja raportów na temat bezpieczeństwa polskich zasobów Internetu. Zespół działa od 1996 r., od 1997 r. 

jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams). 

W ramach tej organizacji współpracuje z podobnymi zespołami na całym świecie. 

Więcej informacji: www.nask.pl 

 

Podstawowe informacje o producencie 

Fortinet jest światowym liderem rynku zintegrowanych systemów zarządzania zagrożeniami - Unified Threat 

Management (UTM). Rozwiązania Fortinet gwarantują zintegrowany system ochrony i najwyższy stopień 

zabezpieczenia przed wciąż nowymi zagrożeniami pojawiającymi się wobec infrastruktury informatycznej. 

Fortinet adresuje swoje produkty do dużych firm, dostawców usług oraz sektora administracji publicznej, w tym 

również korporacji wymienionych na liście Fortune Global 100 w 2009 r. Najważniejszy w ofercie Fortinet, 

produkt FortiGate wyposażony w technologię ASIC posiada zintegrowane funkcje ochrony wspomagające 

zabezpieczenia aplikacji i sieci przed zagrożeniami. Oprócz systemów UTM w ofercie Fortinte znajduje się 

szeroka gama produktów wspomagająca bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstw od punktu końcowego przez 

strukture aktywną aż do rdzenia sieci, w tym bazy danych i aplikacje. Siedziba Fortinet mieści się w Sunnyvale 

w Kalifornii. Firma posiada sieć biura na całym świecie. 

 

Podstawowe informacje o dostawcy 

Veracomp jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych realizującym model dystrybucji z wartością 

dodaną (VAD - Value Added Distributor). Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań w obszarze nowych 

technologii w zakresie różnych specjalizacji: sieci, telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i 

serwery, zarządzanie infrastrukturą IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, 

medycyna cyfrowa, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO. Veracomp, jako dystrybutor 

VAD, oprócz standardowych w dystrybucji usług logistyki i finansowania, prowadzi doradztwo techniczne, 

udziela konsultacji oraz oferuje wsparcie marketingowe. Spółka działa w 16 krajach Europy Środkowo - 

Wschodniej. W 2009 roku przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 291 mln złotych, co stanowi 5% wzrostu w 

stosunku do roku poprzedniego. Więcej informacji pod adresem www.veracomp.pl. 

 

 

http://www.nask.pl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Monika.Moskwa.VERACOMP/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/OLK29/www.veracomp.pl

