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Quest Dystrybucja dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa środowiska AD
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył w grudniu 2014 r. rozwiązanie Change
Auditor for Active Directory firmy Dell Software do monitorowania zmian
Microsoft Active Directory dla 35 tys kont użytkowników. Umowa zawarta z
Quest Dystrybucja Sp. z o.o. (Dystrybutor i Elite/Premiere Partner firmy Dell
Software w Polsce) objęła zakup licencji, instalację oprogramowania oraz
trzyletnie wsparcie techniczne.
Wdrożone w ZUS rozwiązanie wpłynie na poprawę kontroli i zwiększenie bezpieczeństwa
środowiska IT oraz pozwoli spełnić wymagania i regulacje (compliance). Change Auditor
for Active Directory zapewni szczegółowe śledzenie w czasie rzeczywistym środowiska
AD i ochronę krytycznych danych przed wprowadzeniem przypadkowych lub
niedozwolonych zmian. Narzędzie pozwoli na natychmiastowe powiadomienie
administratorów ZUS o naruszeniu procedur bezpieczeństwa. Ponadto Change Auditor
for AD umożliwi tworzenie szczegółowych raportów na temat aktywności użytkowników,
wdrożonych polityk bezpieczeństwa i innych wymogów audytu.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą
osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub
macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
ZUS powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu
pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z
najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie. Obecnie z usług
ZUS korzysta około 24 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji
finansowych w Polsce. Dla realizacji swoich zadań ZUS zatrudnia ponad 47 tys. pracowników,
rozmieszczonych w 43 oddziałach, 214 inspektoratach i 68 biurach terenowych w miastach w całym
kraju.
Quest Dystrybucja Sp. z o.o. – Dystrybutor i Elite/Premiere Partner oraz Partner Wsparcia
Technicznego (Support Providing Partner) firmy Dell Software w Polsce, dostarcza innowacyjne
rozwiązania do zarządzania systemami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w chmurze oraz
zapewnia wsparcie w zakresie implementacji i wykorzystania oferowanego oprogramowania. Spółka
działa na polskim rynku oprogramowania narzędziowego już ponad dziesięć lat, rozpoczynając
działalność jako wyłączny przedstawiciel i dystrybutor produktów firmy Quest Software. W wyniku
przejęcia Quest Software przez firmę Dell w 2012 r., Quest Dystrybucja Sp. z o.o. pozostała
dystrybutorem oprogramowania narzędziowego, oferując polskim klientom rozwiązania z szerokiej
oferty Dell Software.
Produkty Dell Software pomagają zredukować koszty IT, osiągnąć większą wydajność oraz
zapewnić kompleksowe zarządzanie następującymi obszarami:
Zarządzanie Bazami Danych, Zarządzanie Środowiskami Microsoft, Bezpieczeństwo i Kontrola
Dostępu, Monitoring Systemów i Aplikacji, Ochrona Danych, Zarządzanie Wirtualizacją oraz
Zarządzanie Stacjami Roboczymi.
Klientami Quest Dystrybucja w Polsce są firmy reprezentujące wszystkie sektory gospodarki, m.in.
finansowy, telekomunikacyjny, energetyczny, przemysłowy oraz instytucje rządowe. W realizacji
wymagań klientów firma współpracuje zarówno z dostawcami i producentami głównych platform
systemowych, jak i największymi firmami integratorskimi.
Więcej informacji: www.quest-pol.com.pl

