COMPETENCE AREAS
Bussiness
Applications

Custom made applications: Workflows, portals, group work, modern communication
Integrations with ERP systems
Project Management systems
Business Intelligence Systems
Data Warehouse
Development team outsourcing

Cybersecurity

Creating and efficient enforcing of security policies
Information and systems risk analysis
Security audit of information management system
Systems Security Audit
Implementing of server systems security path management system
Implementing of workstations security path management system
Implementing of public key infrastructure (PKI)
Implementing of strong authentication for local and mobile users
Implementing of privileged accounts management
Implementing of complete workstations protection – Anti Virus, Anti Malware etc.
Implementing of DeepSecurity servers protection – Anti Virus, Anti Malware,
virtual patching etc.
Implementing of mobile devices encryption and protection
Implementing and enforcing of data classification system and DLP system
Implementing and enforcing mobile workstations protection: bitlocker disc encryption etc.
Implementing of Identity Management System
Implementing of Security Information and Event Manager
Implementing of Azure AD security system
Security patrolling – Security system support

Cloud services

Implementing of Azure AD and hybrid identity
Office 365 deployment
Azure Information Protection design and deployment
E-Mail systems migration to Office365
Office365 consolidations
Skype for Business deployment
Integration of Skype for Business with Cisco, AUDIOCODE etc.
Azure management strategy and cost optimization solution development
Cloud security measurements implementation

Infrastructure

Outsourcing support and maintenance of applications and Infrastructure systems
Exchange deployment
Consolidation of systems and applications
Migration and consolidation of Active Directory domains
Migration and consolidation of Exchange eMail systems
Application migration
SQL Clustering Systems deployment
Optimizing of Microsoft SQL for application and production platform
Implementing of the SCOM Infrastructure Monitoring System
Implementing the SCCM Infrastructure Management system
Deploy the SCOM + LiveMaps application and Infrastructure State imaging

Contact us: + 48 22 571 67 80, sprzedaz@iscg.pl

OBSZARY KOMPETENCJI
Aplikacje
biznesowe

Realizacja obiegów dokumentów i spraw: wnioski urlopowe, delegacyjne, obiegi faktur
Portale, praca grupowa i nowoczesna komunikacja w oparciu o nowoczesne narzędzia
chmurowe
Integracja z systemami klasy ERP
Nowoczesne kokpity menadżerskie w oparciu o narzędzia analityki biznesowej
Aplikacje na zamówienie

Bezpieczeństwo IT

Tworzenie i skuteczne egzekwowanie polityki bezpieczeństwa
Informacje i analiza ryzyka
Kontrola bezpieczeństwa systemu zarządzania informacjami
Audyt bezpieczeństwa systemów
Wdrażanie systemu zarządzania aktualizacjami bezpieczeństwa systemów serwerowych
Wdrażanie systemu zarządzania aktualizacjami bezpieczeństwa stacji roboczych
Wdrażanie infrastruktury klucza publicznego (PKI)
Wprowadzenie silnego systemu uwierzytelniania dla użytkowników lokalnych i mobilnych
Wdrażanie zarządzania kont uprzywilejowanych i administracyjnych
Wdrażanie pełnej ochrony stacji roboczych
Wdrażanie ochrony serwerów
Wdrażanie szyfrowania i ochrony urządzeń mobilnych
Wdrażanie i egzekwowanie systemu klasyfikacji danych i systemu DLP
Wdrażanie i egzekwowanie ochrony mobilnych stacji roboczych - szyfrowanie dysków
Wdrażanie systemu zarządzania tożsamością
Wdrażanie systemu monitorowania bezpieczeństwa - SIEM
Wdrażanie systemu bezpieczeństwa Azure AD
Patrolowanie bezpieczeństwa - Wsparcie systemu bezpieczeństwa

Usługi chmurowe

Wdrażanie Azure AD i tożsamości hybrydowej
Wdrażanie Office365
Projekt i wdrożenie systemu ochrony informacji Azure Information Protection
Migracja systemów poczty elektronicznej do Office365
Konsolidacja Office365
Wdrażanie Skype dla biznesu
Integracja Skype dla biznesu z innymi systemami np. Cisco, Audiocodes
Opracowanie strategii zarządzania wydatkami na chmurę i optymalizacja kosztów
Wdrażanie środków bezpieczeństwa w chmurze

Infrastruktura

Outsourcing wsparcia i utrzymania aplikacji oraz systemów Infrastruktury
Wdrażanie i konsolidacja systemów pocztowych
Wdrażanie i migracja systemów Microsoft
Migracja i konsolidacja domen Active Directory
Migracja aplikacji
Wdrażanie baz danych
Optymalizacja baz danych pod kątem platformy aplikacyjnej i produkcyjnej
Wdrażanie systemu monitorowania Infrastruktury
Wdrażanie systemu zarządzania Infrastrukturą
Monitorowanie kompletnych systemów i procesów

Zapraszamy do kontaktu:
+48 22 571 67 80, sprzedaz@iscg.pl

