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Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa
Praca zdalna, cyberbezpieczeństwo, ciągłość świadczenia usług
W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi w okresie zagrożenia epidemicznego przedsiębiorcy podejmują
decyzje m.in. o rozpoczęciu świadczenia usług w trybie pracy zdalnej. W wielu przypadkach powyższe oznacza
migrację do zastępczej infrastruktury teleinformatycznej co jest związane z szeregiem działań o charakterze
prawnym, technicznym oraz organizacyjnym.
DZP| INTEGRAL czyli zestaw komplementarnych usług, które są świadczone w zintegrowany sposób przez
Kancelarię oraz współpracujących z nią Partnerów technicznych odpowiada zapotrzebowaniu na tego rodzaju
kompleksowe rozwiązania.

USŁUGI SPECJALNE w ramach DZP| INTEGRAL
▪ Wsparcie prawne, organizacyjne oraz techniczne (przy udziale Partnerów technicznych) podczas
projektowania i wdrażania migracji do infrastruktury rozwiązań zastępczych wykorzystywanych przy
zapewnieniu pracy zdalnej. W tym celu zostaje zapewnione wsparcie na etapach:
✓
✓
✓
✓

podjęcia decyzji o migracji;
wyboru formy migracji;
przygotowania strategii migracji;
analizy obowiązków prawnych związanych z migracją (np. procedury dot. systemów informacyjnych IT,
procedury dla personelu IT, porozumienia z dostawcami IT);
✓ sporządzenie wzorów umów z kontrahentami;
✓ negocjowania umów.
▪ Przygotowanie i natychmiastowe rozpoczęcie wdrożenia zastępczych rozwiązań technicznych
umożliwiających wprowadzenie bezpiecznych mechanizmów pracy zdalnej (przy udziale Partnerów
technicznych) w tym m.in.:
✓ Systemy telekonferencyjne wraz z możliwością przekierowania lokalnych numerów telefonicznych;
✓ Wirtualne stacje robocze, umożliwiające uruchomienie aplikacji biznesowych na dowolnym sprzęcie
w sposób bezpieczny i audytowalny;
✓ Migracja do chmury danych niezbędnych do pracy dla użytkowników zdalnych, lub opracowanie
dostępu do aktualnej infrastruktury.

▪ Przygotowanie i natychmiastowe rozpoczęcie wdrożenia zastępczych rozwiązań technicznych
umożliwiających uruchomienie nowych aplikacji/systemów mimo braku zasobów w aktualnie posiadanej
infrastrukturze np. z powodu długich terminów dostaw sprzętu przez producentów (przy udziale Partnerów
technicznych);
▪ Opracowanie i natychmiastowe rozpoczęcie wdrożenia dynamicznej strategii migracji do chmury publicznej
(zarówno hyperscale takich jak AWS, Azure, GCP jak również i lokalnych dostawców) (przy udziale Partnerów
technicznych);
▪ Sporządzanie dedykowanych na okoliczność zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu wyjątkowego/stanu
klęski żywiołowej planów ciągłości działania (BCP) oraz planów przywrócenia działania (DRP) w zakresie
systemów informacyjnych jakie są wykorzystywane do świadczenia przez przedsiębiorców usług na rzecz
klientów końcowych oraz personelu IT biorącego udział w świadczeniu w/w usług;
▪ Przegląd stanu infrastruktury zastępczej i analiza ryzyka (przy udziale Partnerów technicznych) co pozwala na
zbadanie lub wykazanie zasadności przyjętych w przedsiębiorstwie zastępczych rozwiązań IT pod kątem
cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości świadczonych usług;
▪ Obsługa prawna oraz IT dot. incydentów bezpieczeństwa komputerowego (przy udziale Partnerów
technicznych) jakich wzmożona liczba jest obserwowana w związku z zaistniałą sytuacją.
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