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Quest Dystrybucja dla KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zakupiła i wdrożyła pakiet
rozwiązań firmy Dell Software (wcześniej Quest Software): Availability Suite for
Active Directory (AD) do usprawnienia zarządzania środowiskiem AD.
Umowa zawarta w październiku 2013 r. z Quest Dystrybucja - dystrybutorem firmy
Dell Software w Polsce - objęła zakup licencji oraz wsparcie techniczne.
Oprogramowanie Dell Software jest wykorzystywane do zarządzania środowiskiem
Active Directory w KRUS. Wpłynie na szybsze rozwiązywanie problemów
wydajnościowych, a także pozwoli zautomatyzować odzyskiwanie danych i
przeprowadzanie backupu środowiska AD. Wdrożone rozwiązania usprawnią zarządzanie
całym środowiskiem AD oraz zapewnią jego większą wydajność i bezpieczeństwo.
Wdrożony w KRUS pakiet rozwiązań informatycznych Availability Suite for Active
Directory składa się z dwóch zintegrowanych narzędzi informatycznych:
- Spotlight on Active Directory - do przeprowadzania w czasie rzeczywistym
szczegółowej diagnostyki środowiska Active Directory;
- Recovery Manager for Active Directory - do kompleksowego zarządzania
odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory.
Za pomocą łatwej w obsłudze konsoli graficznej Availability Suite for Active Directory
umożliwia natychmiastowe wykrywanie i rozwiązywanie problemów w takich obszarach,
jak replikacja, wydajność, synchronizacja oraz dostępność. Pozwala również na szybkie
odtwarzanie utraconych obiektów i atrybutów w trybie online, a także przeprowadzanie
backupu bez powodowania przestojów w pracy użytkowników.
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jest państwową jednostką organizacyjną
powołaną do obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i innych zadań zleconych z zakresu
polityki społecznej i ochrony zdrowia ludności rolniczej, finansowanych z budżetu państwa. Do
podstawowych zadań KRUS należy obejmowanie ubezpieczeniem społecznym oraz ubezpieczeniem
zdrowotnym rolników, pobór odrębnych składek na wymienione ubezpieczenia, przyznawanie
i wypłata rolnych świadczeń (emerytur, rent i dodatków wypłacanych w związku z tymi
świadczeniami, zasiłków wypadkowych, chorobowych, macierzyńskich), prowadzenie własnego
orzecznictwa lekarskiego oraz działalności prewencyjnej służącej upowszechnianiu wiedzy o
zagrożeniach wypadkami i o chorobach zawodowych rolników, oddziaływaniu na jakość usług oraz
nowoczesność, i bezpieczeństwo w użytkowaniu wyrobów dla rolnictwa, kierowanie na rehabilitację
leczniczą – nieodpłatną i dobrowolną dla osób ubezpieczonych w Kasie zagrożonych całkowitą
niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym albo uznanych okresowo za całkowicie niezdolne do
pracy, które w wyniku specjalistycznego leczenia mają szansę powrotu do zdrowia i zawodowej
aktywności.
W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa
rodzaje ubezpieczeń:
• ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej,
uzupełnionej przychodami ze składek ubezpieczonych rolników;
• ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie; realizację świadczeń z tego
ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym
Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni z
urzędu Prezes KRUS, pod nadzorem Rady Rolników.
Przeciętne zatrudnienie w KRUS w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło wg stanu na 2012 r.
niespełna 6 000 osób.

Quest Dystrybucja Sp. z o.o. - dystrybutor firmy Dell Software w Polsce, dostarcza innowacyjne
rozwiązania do zarządzania systemami IT w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Produkty Dell
Software pomagając zredukować koszty IT, osiągnąć większą wydajność oraz zapewnić
kompleksowe zarządzanie następującymi obszarami: Monitorowanie Wydajności Systemów i
Aplikacji, Zarządzanie Tożsamością i Dostępem, Ochrona Danych, Zarządzanie Bazami Danych,
Zarządzanie Infrastrukturą Windows oraz Zarządzanie Stacjami Roboczymi.
Więcej informacji: www.quest-pol.com.pl

