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POZNAJ NAS LEPIEJ

Jako firma jesteśmy integratorem rozwiązań teleinformatycznych, którą tworzy 
zespół zaangażowanych w swoją pracę ekspertów. Koncentrujemy się na 
działaniach zmierzających do zdobycia pozycji niekwestionowanego lidera 
na rynku. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje oraz wzbogacamy naszą 
ofertę. Jednak przede wszystkim staramy się słuchać, rozumieć i odpowiadać 
na potrzeby naszych klientów.

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą 
zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw 
i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są 
w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

Sevenet S.A. wykonuje prace dla jednych z największych polskich 
przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferuje usługi związane z projektowaniem, 
wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań teleinformatycznych, 
a zatrudniając najlepszych specjalistów gwarantuje świadczenie usług 
na najwyższym poziomie. Wieloletnia obecność na krajowym rynku połączona 
ze współpracą z wiodącymi na świecie producentami rozwiązań IT, pozwala 
na wdrażanie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych, które przynoszą 
klientom wymierne korzyści.
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OFERTA SEVENET

DOSTĘP DO SIECI

SYSTEMY KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

Stabilne, bezpieczne i skalowalne sieci LAN/WAN, w tym sieć bezprzewodowa 
to hasła, pod którymi kryje się szereg nowoczesnych rozwiązań, dających 
nieograniczony dostęp do usług i zasobów firmy.

Oferujemy systemy przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej 
w relacjach B2B i B2C, między innymi telefonię IP, czy też wideokonferencje. 
Rozwiązania te dają wiele możliwości, upraszczają kontakt między oddziałami, 
zdalnymi pracownikami oraz zmniejszają zarządzenie infrastrukturą jedynie do sieci IP.

Sieci LAN/WAN:
Projektujemy i budujemy stabilne, nowoczesne sieci LAN/WAN zarówno w przedsiębiorstwach 
z sektora MŚP, jak i w dużych firmach, 
Rozbudowujemy i unowocześniamy istniejace sieci LAN/WAN, instalujemy okablowanie sieci 
strukturalnych.
Sieci WLAN:
Nowoczesne, niezawodne i skalowalne, konfigurowane i monitorowane z centralnego systemu 
zarządzania,
Dostosowane do potrzeb Klienta oraz działających w firmie usług.

SYSTEMY CONTACT CENTER
Efektywna współpraca i kontakt z Klientem jest jednym z kluczowych aspektów dla 
każdej organizacji w konkurencyjnej gospodarce. Jednym z najważniejszych wyzwań 
dzisiejszych systemów Contact Center jest nieustanna optymalizacja procesów w nich 
zachodzących. Dzięki doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej 
jesteśmy w stanie podjąć to wyzwanie. Proponujemy zaawansowane rozwiązania 
wykorzystywane do organizacji współpracy i komunikacji między firmami i ich 
klientami.

Projektujemy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania w zakresie organizacji współpracy między 
firmą i jej klientami, będąc w tym procesie nie tylko dostawcą, ale też partnerem i doradcą,
Optymalizujemy i unowocześniamy istniejące systemy Contact Center (m.in. o dodatkowe kanały 
komunikacji),
Całość rozwiązań uzupełniamy dedykowanymi aplikacjami, które umożliwiają rozszerzenie 
funkcjonalności danego rozwiązania i zindywidualizowanie go pod kątem potrzeb Klienta.

Oferujemy wdrożenia obejmujące łaczność telefoniczną IP oraz pocztę głosową w centrali czy 
pomiędzy oddziałami połączonymi siecią WAN (w zależności od potrzeb Klienta),
Wykorzystując funkcję bramy głosowej, którą dysponują routery, łączymy telefonię IP ze światem 
tradycyjnej telefonii z zachowaniem jakości usług, w której transmitowany głos pozbawiony jest 
jakichkolwiek opóźnień,
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania wideo - począwszy od terminali osobistych (biurkowych), 
takich jak telefony IP z wbudowanymi kamerami, wideotelefony oraz tablety, aż po rozwiązania 
wykorzystywane w salach konferencyjnych, gdzie duże terminale wideo umożliwiają uczestnictwo 
w spotkaniach wielu osobom jednocześnie,
Integrujemy narzędzia do pracy grupowej z telefonią i wideokonferencjami, zapewniając 
wygodne i intuicyjne środowisko do współpracy każdej nowoczesnej organizacji,
Całość rozwiazań uzupełniamy dedykowanymi aplikacjami, które umożliwiają rozszerzenie 
funkcjonalności danego rozwiązania i zindywidualizowanie go pod kątem potrzeb Klienta.

DATA CENTER
Projektujemy i wdrażamy specjalistyczne rozwiązania sieciowe i serwerowe zarówno 
dla firm z sektora małych i  średnich przedsiębiorstw jak i dla dużych instytucji. 
Dla małych firm i zdalnych lokalizacji proponujemy rozwiązania z zakresu centrum 
danych i wirtualizacji w oparciu o wolnostojące serwery lub moduły serwisowe do 
routerów. W przypadku większych przedsiębiorstw z dedykowanymi przełącznikami, 
pozycjonowanymi do obsługi centrów przetwarzania danych. Wzbogacając 
infrastrukturę sprzętową o wirtualizacje gwarantujemy elastyczne i skalowalne 
środowisko mogące przetworzyć ogromne ilości danych.

Dla firm z sektora MŚP projektujemy rozwiązania serwerowe w oparciu o wolnostojące serwery lub 
moduły serwisowe do routerów,
Dla dużych przedsiębiorstw projektujemy rozwiązania serwerowe wykorzystując skalowalne 
architektury serwerów modularnych,
Wzbogacamy wdrażane lub istniejące środowiska o wirtualizacje i automatyzacje tworzące 
chmurę prywatną,
Skutecznie zabezpieczamy i rozkładamy obciążenie w ramach projektowanych lub już 
istniejących centrów przetwarzania danych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Oferujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na różnych poziomach, m.in. 
zapobiegające atakom hackerskim, kontrolujące dostęp do informacji oraz 
zapewniające bezpieczną komunikację, czy też kontrolę ruchu internetowego. 

To rozwiązanie stworzone z myślą o zburzeniu barier komunikacyjnych, przy jak 
najmniejszym wysiłku ze strony instytucji, sklepu czy urzędu, decydującego się na jej 
wykorzystanie. Działa na zasadzie prostej w obsłudze aplikacji możliwej do 
zainstalowania na dowolnym urządzeniu dysponującym kamerą i mikrofonem,
oraz dostępem do internetu.

Next–Generation Firewall,
Next-Genearation IPS,
Sandbox oferujące ochronę przed atakami 0-day
Content Security (Email i Web Security),
Data Loss Prevention,
Web Application Firewall,
Virtual Private Network (IPSec i SSL),
Ochrona (D)DoS,
Serwery uwierzytelniania,
Network Admission Control,
Systemy badania podatności.

System „Komunikacja bez barier” opiera się na solidnych fundamentach nowoczesnej 
technologii oraz urządzeń wiodących na rynku producentów, 
„Komunikacja bez barier” zbudowana jest z następujących elementów: urządzenia końcowego 
(wideo terminal, laptop, smartfon), Internetu, stanowiska tłumacza w Contact Center oraz 
systemu zarządzającego połączeniami.

Odpowiedni dobór systemu bezpieczeństwa, gwarantuje właściwą ochronę zasobów danej 
organizacji. Współpracujemy z wieloma uznanymi producentami bezpieczeństwa, a w naszej ofercie 
znajdują się najlepsze dostępne na świecie rozwiązania z zakresu systemów:

KOMUNIKACJA BEZ BARIER


