CASE STUDY
FTT Wolbrom S.A.
Zabezpieczenie Kluczowych Danych Biznesowych
Działalność
FTT Wolbrom S.A.
Polski kapitał, nowoczesne technologie, współpraca
z
parterami
zagranicznymi,
najwyżej
jakości
produkty
gumowe,
w
tym
przede
wszystkim taśmy transporterowe
oraz szereg nagród i wyróżnień –
tak
krótko
można
scharakteryzować Fabrykę Taśm
Transporterowych
Wolbrom
S.A.
Przedsiębiorstwo posiada bogatą historię, a jej
początków szukać można w roku 1908 r., kiedy to
ruszyły pierwsze maszyny w wolbromskim oddziale
Olkuskiego Towarzystwa Akcyjnego Przemysłu ŻelaznoMetalowego. Dzisiaj Fabryka Wolbrom to ponad 500
zatrudnionych osób, prężnie działająca produkcja oraz
działy handlowe i eksportowe a Jej produkty można
znaleźć w kopalniach, hutach i zakładach chemicznych
na całym świecie.

Jak zapewnić sobie
odpowiednie bezpieczeństwo?
W
nowocześnie
zarządzanym
przedsiębiorstwie
zagadnienia związane z utrzymaniem ciągłości
biznesowej
oraz
zapewnieniem
bezpieczeństwa
informacji są traktowane jako jeden z priorytetów
działalności. Zatrzymanie produkcji, brak dostępu do
kluczowych baz danych czy w ogóle do systemów
informatycznych, przejęcie informacji strategicznych
przez konkurencyjne podmioty - to zdarzenia, które
mogą narazić przedsiębiorstwo na straty nie tylko
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finansowe, lecz również utratę zaufania Klientów czy
załamanie sprzedaży.
Służby informatyczne FTT Wolbrom podchodzą
profesjonalnie do realizowanych zadań. Rozwiązania IT
dobierane są adekwatnie do możliwych zagrożeń.
W
projektach
informatycznych
realizowanych
w fabryce brane są pod uwagę przede wszystkim
aspekty biznesowe i strategiczne firmy. Informatyka
odgrywa
tutaj
rolę
skutecznego
narzędzia
wspomagającego działalność przedsiębiorstwa.

Rozwiązania Komtech
w zasobach Fabryki
Na co dzień z infrastruktury IT korzysta 120
Pracowników. Dostęp do kluczowych danych oraz
bezpieczeństwo
zapewnia
kilka
dedykowanych
serwerów. Wśród zagadnień, które w ostatnim czasie
wymagały nowej koncepcji oraz zmiany technologii
znalazły się m.in. system backup oraz budowa
środowiska
zwiększającego
dostępność
dla
kluczowych systemów informatycznych.
„Wiemy jak ważne są dane przechowywane na
serwerach w firmie oraz jakie ryzyko niesie za sobą ich
utrata. Szukaliśmy rozwiązania, które zaspokoi nasze
potrzeby zapewniając bezpieczeństwo oraz dostępność
kluczowych systemów w firmie. Godnym zaufania
partnerem okazała się Firma Komtech, której
powierzyliśmy
wdrożenie
rozwiązania
backup
oraz budowę środowiska wirtualizacyjnego. Teraz
możemy ‘spać spokojnie” - powiedział Robert Śliwa,
Główny Informatyk FTT Wolbrom.
Obecnie system backup’u realizowany jest za pomocą
technologii HP Data Protector z wykorzystaniem
wirtualnej biblioteki D2D2503i oraz dodatkowo
napędów
taśmowych.
Dostarczone
rozwiązanie
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pozwala na tworzenie kopii bezpieczeństwa danych
zlokalizowanych na różnych platformach systemowych
(Windows, Linux).

Dzięki wdrożeniu rozwiązania wirtualizacji uzyskano:

Tak zaprojektowane środowisko, dzięki stosowanemu
w HP Data Protector modelowi licencjonowania
pozwala skutecznie zredukować koszty backupu
w
przypadku
podłączenia
kolejnego
serwera
i konieczności zabezpieczenia przetwarzanych na nim
danych.



Zwirtualizowanie środowiska w oparciu o mechanizmy
Vmware pozwoliło między innymi na redukcję czasu
potrzebnego do uruchomienia kluczowych aplikacji,
oszczędność energii i uproszczenie administracji. Dział
IT zyskał także możliwość tworzenia maszyn
testowych, na których bez obaw o dane i serwery
produkcyjne specjaliści IT sprawdzają aktualizacje
aplikacji, patche systemowe, nowe oprogramowanie.

Główne korzyści
po wdrożeniu rozwiązań
Dzięki wdrożeniu rozwiązania backup’u w FTT
Wolbrom:





zwiększono
bezpieczeństwo
przetwarzanych
danych,
zminimalizowano straty wywołane przez awarie
sprzętu,
uzyskano gwarancję szybkiego odtworzenia
utraconych danych,
skrócono czas wykonywania kopii zapasowych oraz
przywracania systemu.
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zwiększenie
dostępności
i
bezpieczeństwa
kluczowych aplikacji oraz systemów,
redukcję
czasu
i
kosztów
testowania
kompatybilności oprogramowania,
zmniejszenie złożoności środowiska,
uproszczenie zarządzania,
zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

„Wdrożone
rozwiązania
znacząco
podniosły
bezpieczeństwo biznesowe naszego przedsiębiorstwa.
Zredukowaliśmy
znacząco
ryzyko
wynikające
z możliwości utraty istotnych danych oraz zatrzymania
środowisk produkcyjnych. Korzyści możemy wymienić
jeszcze wiele, ale równie ważnym faktem jest fachowa
i kompleksowa obsługa zrealizowana przez firmę
Komtech. Specjaliści z Radomia posiadają odpowiednią
wiedzę na temat wdrażanych rozwiązań oraz są silnie
zorientowani na zaspokojenie potrzeb Klienta” powiedział Robert Śliwa, Główny Informatyk FTT
Wolbrom.

Dane Klienta
FTT Wolbrom S.A.
ul. 1 Maja 100
32-340 WOLBROM
www.fttwolbrom.com.pl
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