Od 20-tu lat dbamy o ciągłość i niezawodność działania systemów informatycznych, od których sprawności coraz bardziej zależy funkcjonowanie
zarówno administracji państwowej, jak i biznesu. Budujemy systemy redundantne, klastrowe, pozbawione słabych, pojedynczych punktów awarii. Dbamy również o zdolność szybkiego odtworzenia informacji na wypadek przypadkowej ich utraty. Zabezpieczamy przed atakami i włamaniami. Chronimy
przed niepowołanym dostępem, kradzieżą, zniszczeniem lub modyﬁkacją.
Tworzymy zabezpieczenia zarówno w warstwie technicznej, ﬁzycznej, jak
i organizacyjno-proceduralnej.

Bezpieczeństwo specjalne
Enigma od 20 lat świadczy usługi w obszarze ochrony informacji, posiadając unikatową wiedzę na polskim rynku. Integralną częścią oferowanych rozwiązań jest
szeroko pojmowane bezpieczeństwo specjalne. Dotyczy ono zarówno rozwiązań
sprzętowych i aplikacyjnych, jak i całego obszaru architektury i realizacji wdrożenia.
Podstawą systemów tworzonych przez ﬁrmę Enigma są opracowane i produkowane własne kryptograﬁczne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne. Atutem tych rozwiązań jest stosowanie wysoko rozwiniętych technologii i algorytmów szyfrowych.
Wysoką jakość oferowanych urządzeń i aplikacji kryptograﬁcznych potwierdza ponad 30 certyﬁkatów ABW i SKW z zakresu przetwarzania informacji niejawnych od
klauzuli „Zastrzeżone”, przez „Poufne” i „Tajne” do „Ściśle tajne”. Systemy IT oparte na
urządzeniach kryptograﬁcznych Enigmy oznaczone są marką CompCrypt i przetwarzają informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

W ofercie Enigmy znajdują się m.in.:
Kryptografia
	Bezpieczeństwo informacji w instytucjach państwowych i służbach
	
Urządzenia kryptograficzne stacjonarne, przenośne i na pole walki
Bezpieczeństwo dostępu
Zaawansowane systemy zarządzania tożsamością
Innowacyjne metody uwierzytelniania i autoryzacji
Bezpieczeństwo danych
System bezpiecznej archiwizacji
Elektroniczne Archiwum Cyfrowe
Kanonizacja i standaryzacja danych

Bezpieczeństwo korporacyjne
Najważniejszym elementem wszystkich rozwiązań Enigmy jest gwarantowane
bezpieczeństwo realizowanych systemów i przetwarzanych w nich informacji.
W ofercie podstawowej są rozwiązania dla banków i instytucji ﬁnansowych, telekomunikacji, aplikacje wspomagające pracę szpitali i jednostek służby zdrowia
oraz systemy transportowe. Projektując i realizując systemy bezpieczeństwa
korporacyjnego specjaliści Enigmy wykorzystują rozwiązania własne oraz
ﬁrm trzecich, zapewniając ich niezawodność, gwarantowaną m.in. wieloletnią współpracą z wiodącymi światowymi producentami i dostawcami rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych.

Oprogramowanie
Enigma posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania użytkowego. Projektuje i wdraża kompletne systemy informatyczne opracowywane dla zaspokojenia potrzeb
poszczególnych sektorów gospodarki lub konkretnego klienta.
Dostarcza m.in. systemy wspomagające zarządzanie, systemy
ochrony antywirusowej i antyspamowej, systemy poczty elektronicznej. Do produkcji oprogramowania wykorzystuje najnowsze technologie w zakresie narzędzi programistycznych. Integruje
także swoje produkty z najlepszymi rozwiązaniami ﬁrm trzecich.

Integracja systemów informatycznych
Enigma oferuje kompletne, niezawodne i sprawdzone rozwiązania
dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników.
Projektuje, wdraża i integruje wszystkie niezbędne elementy najbardziej
zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych. Swoją ofertę
opiera na najwyższej jakości sprzęcie i aplikacjach światowych liderów IT i wieloletnim doświadczeniu własnego zespołu inżynierów. W realizowanych projektach
starannie dobiera partnerów technologicznych i stale poszerza zakres kompetencji
pracowników.

Bezpieczeństwo mobilne
	
Bezpieczne rozwiązania biurowe w środowisku rozproszonym
Bezpieczeństwo infrastruktury
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo systemów i sieci
Firewall nowej generacji
System bezpiecznej poczty elektronicznej
Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych
	
Dwustopniowy system potwierdzania zleceń i operacji
finansowych na urządzeniach mobilnych
System biometryczny
	
Bezpieczny podpis elektroniczny
	
Systemy PKI i podpisu elektronicznego
Monitoring elektroniczny
	
System Dozoru Elektronicznego
Oprogramowanie dedykowane
	
Systemy dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego,
przemysłowego, finansowego, telekomunikacyjnego,
administracji, wojska i policji
Usługi
	
Instalacja i konfiguracja systemów IT
	
Integracja
	
Audyt i analiza bezpieczeństwa
	
Szkolenia i konsultacje.
Odbiorcami rozwiązań Enigmy są administracja publiczna i służby
bezpieczeństwa państwa, a także banki i instytucje finansowe,
dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstwa
branży energetycznej.

Wśród zrealizowanych wdrożeń jest:
Ponad 3000 zaimplementowanych urządzeń kryptograficznych
	
Ponad 30 systemów uwierzytelniania i autoryzacji
	
Ponad 20 systemów akredytowanych
	
Ponad 35 systemów Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI)
	
System dozoru elektronicznego obejmujący ponad 30 000 skazanych
(Polska i Włochy).

Potencjał naukowo-badawczy i produkcyjny Enigmy
potwierdzają:
	
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia
	
Kancelaria Tajna, NATO
	
Certyfikat ISO 9001, ISO 27000, AQAP
	
Bezpieczne środowisko produkcyjne
	
Dwa centra przetwarzania danych
	
Trzy biura na terenie Warszawy
	
190 punktów rejestracji na terenie kraju
	
Niemal 120 wykwalifikowanych inżynierów, programistów, architektów
i analityków realizujących zadania naukowo-badawcze i biznesowe firmy.
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