CASE STUDY
Medana Pharma
Bezpieczeństwo i wydajność aplikacji
Działalność
Medana Pharma S.A.
Medana Pharma S.A. jest liderem
w dziedzinie produkcji leków
pediatrycznych i preparatów
witaminowych w nowoczesnych
postaciach. W portfolio firmy
znajdują
się
również
leki
dermatologiczne oraz stosowane
w chorobach narządu ruchu, a
także
środki
spożywcze
(suplementy diety), produkty
kosmetyczne i wyroby medyczne.
W 2009 roku Medana Pharma
zajęła 77 miejsce pod względem
wartości sprzedaży na polskim rynku farmaceutycznym,
a pod względem ilości miejsce 42 na 616
monitorowanych firm.
Firma osiąga bardzo dobre wyniki dzięki sprawności
działania i mobilności w zakresie organizacji, a dzięki
licznym inwestycjom i trwającemu cały czas
dynamicznemu rozwojowi Medana Pharma S.A. należy
dziś do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych
przedsiębiorstw farmaceutycznych w kraju.

Jak zapewnić sobie
odpowiednie bezpieczeństwo?
W przedsiębiorstwie, które kładzie tak wysoki nacisk na
jakość produktu i wdrażanie innowacji, zapewnienie
bezpieczeństwa oraz dostęp do informacji jest bardzo
ważnym elementem. Obawa przed utratą bądź zmianą
krytycznych dla firmy i jej Klientów danych, zmusiła
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wręcz Medanę do podjęcia działań związanych z
wdrożeniem nowoczesnych środków służących do
bezpiecznego przesyłania i przetwarzania informacji.

Wdrożenie rozwiązania
Komtech w zasobach Medany
W lutym 2010 r. Komtech wykonał z powodzeniem
wdrożenie systemu Firewall UTM (Unified Threat
Management) w firmie farmaceutycznej w Sieradzu.
Rozwiązanie zostało zaimplementowane w topologii
klastra na urządzeniach jednego z wiodących
producentów systemów zabezpieczeń – firmy Fortinet.
Nowy system zabezpieczeń pozwolił Pracownikom, jak
również Klientom firmy Medana na bezpieczny oraz
stabilny dostęp do Internetu i użytkowanych aplikacji
biznesowych.
„Zastąpienie dotychczasowego urządzenia firewall
klastrem urządzeń Fortigate znacznie podniósł poziom
polityki bezpieczeństwa i wydajność w dostępie do
kluczowych aplikacji” - potwierdził Administrator Sieci
firmy Medana Pharma – Karol Nowacki.

Główne korzyści
po wdrożeniu rozwiązania
Dzięki wdrożeniu systemu bezpieczeństwa Medana
Pharma zyskała następujące korzyści:
 Zapewnienie
pełnego,
zintegrowanego
bezpieczeństwa
dla
ruchu
wymienianego
z Internetem
 Doskonałą wydajność ochrony przed różnorakimi
zagrożeniami
w jednej,
łatwo
zarządzanej
platformie
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Łatwe utrzymanie, raportowanie i rozwiązywanie
problemów
Proste zarządzanie systemem
Szybkie i łatwe uruchomienie
bezpiecznych sieci z możliwością
zapewnienia
łączności
bezprzewodowej
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Dane Klienta

Medana Pharma S.A.
Ul. W. Łokietka 10
98-200 SIERADZ
www.medana.pl
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