
Zabezpieczamy 
Administrację Publiczną

+ Monitoring urządzeń znajdujących się w sieci 
pozwala weryfikować ich zużycie i bieżące 
zapotrzebowanie. 

+ Monitoring portów urządzeń sieciowych 
pozwala zweryfikować potencjalne źródła 
ataków hakerskich. 

+ Kontrola urządzeń drukujących to nie tylko 
gwarancja ciągłości funkcjonowania instutucji 
publicznych, ale także zabezpieczanie innych 
urządzeń - otwarty i wrogo wykorzystany port 
może stać się tunelem przecieku informacji.

Rezerwacje

Skróć czas pakowania 
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MPS Satellite - polska aplikacja 
monitorująca drukarki

+ Aplikacja MPS Satellite - jest oprogramowaniem 
gwarantującym bezpieczeństwo środowiska 
druku, sprawdzoną przez wiele firm i instytucji 
publicznych, jak np.: 

+ Straż Graniczna 
+ MSWiA 
+ UPRP 
+ I wiele innych polskich i 

międzynarodowych organizacji  
państwowych. 

+ Doceniana podczas międzynarodowych 
wydarzeń takich jak WebSummit w Lizbonie, czy 
IT Future Expo w Warszawie.  



Autorski mechanizm kompletowania 
zamówienia podzielony na dwa etapy - 
pobranie towaru z magazynu (wspierane 
przez dedykowany dokument lub proces 
weryfikacji towaru), a następnie 
kontrolowane umieszczanie towaru w paczce 
wraz z niezbędnymi dokumentami.

Specjalna propozycja 
dla podniesienia 
bezpieczeństwa 
instytucji publicznych 
w Polsce. 

-95% 
 dla instytucji 
publicznych na 1 rok 
monitoringu 
niezależnie od ilości 
urządzeń.

ON PREMISES
Dla zapewnienia pełnej poufności danych 
wynikowych - instalacja aplikacji MPS 
Satellite odbywa się na wewnętrznych 
serwerach instytucji lub firmy. 

Proponujemy pełne wsparcie w procesie 
implementacji systemu i szkolenia z 
umiejętności jego użytkowania.
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Pomożemy zabezpieczyć urządzenia 
drukujące przed wyciekiem danych 
audytując otwarte porty.

Cyberbezpieczeństwo staje się elementem kluczowym dla zapewnienia 
ciągłości prac instytucji publicznych oraz kluczowych przedsiębiorstw. Chcemy 
pomóc w zabezpieczeniu środowiska informatycznego strategicznych 
organizacji poprzez udostępnienie naszej wiedzy w postaci systemów 
informatycznych jakie od lat udoskonalamy. 

MPS Satellite - to program, który pomoże zweryfikować, czy w infrastrukturze 
druku nie ma miejsc, które mogą zostać wykorzystane podczas cyberataków.  

W miarę naszych sił przerobowych proponujemy, aż 95% niższą cenę na 
zakup licencji - która przez rok pozwoli monitorować drukarki i audytowa 
drukarki. 

Znamy przykłady sytuacji, gdy otwarty port drukarki wprowadził zamieszanie 
w dużych korporacjach. Atak może być zdecydowanie bardziej agresywny.


