
Zarządzanie infrastrukturą IT z jednej 
platformy

• Skomplikowany 

monitoring zasobów, 

obszary bezpieczeństwa 

rozproszone w wielu 

systemach i konsolach, 

brak możliwości wyliczenia 

i analizy rzeczywistych 

kosztów zarządzania

i obsługi IT.

Ecol Sp. z o.o.
wybiera Kaseya VSA

O FIRMIE:

Branża

• Przemysłowa

Środowisko

• Ponad 300 urządzeń, 

zarówno serwerów,

 jak i stacji roboczych

Wyzwania

ECOL Sp. z o.o. z Rybnika to firma

z ponad 25-letnim doświadczeniem, 

15 oddziałami w Polsce oraz 2 filiami 

poza jej granicami: w Czechach oraz 

USA. 

ECOL Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu serwisu 

olejowo-smarowniczego, analiz olejowych, 

czyszczenia i płukania układów olejowych, 

czyszczeń: chemicznym, hydrodynamicznych

i wybuchowych, a także prace z dostępem linowym.

Ponadto Spółka zajmuje się dystrybucją paliw, 

olejów i smarów dla przemysłu.

Rozwiązanie

•  Wdrożenie Kaseya VSA - 

narzędzia, które umożliwia 

automatyzację procesów, 

kontrolę polityk 

bezpieczeństwa, 

monitorowanie systemów, 

usług i procesów 

kluczowych dla działania 

firmy. Ponadto Kaseya VSA 

pozwala zarządzać

i raportować z wielu 

systemów do jednego 

kontenera danych

i umożliwia aktualizację 

dowolnych systemów.

CASE STUDY: ECOL SP. Z O.O.



Monitorowanie, automatyzacja, 
proaktywne reagowanie

PRZEBIEG TESTÓW ORAZ WDROŻENIA:

Zdecydowaliśmy się na testy w chmurze, gdyż Kaseya VSA oferuje 

identyczną funkcjonalność w wersji lokalnej i  w chmurze. Wersję testową 

uruchamia każdorazowo dystrybutor, nie są wymagane żadne umowy. 

Przed startem demo mieliśmy prezentację on-line, kolejną wykonali 

inżynierowie firmy ViDA już na środowisku testowym. 

Dzięki temu testy rzeczywiście były testami, a nie próbą oswojenia się

ze sposobem działania Kaseya i klikaniem na oślep w nadziei, że w końcu 

uzyskamy zamierzony efekt.

Patrząc obiektywnie – nie było możliwe sprawdzenie wszystkich 

funkcjonalności programu, jednak dla nas kluczowe było zweryfikowanie 

obciążenia systemu i współpraca z autorskimi programami 

produkcyjnymi i właśnie na tym skupiliśmy się podczas testów.

Szybkie wdrożenie oraz przejrzysty interfejs umożliwiają 

błyskawiczne zapoznanie się z obsługą Kaseya VSA, co pozwala 

wykorzystać większość funkcji programu bez przechodzenia 

dodatkowych szkoleń.

Sebastian Lizak
specjalista IT ds. sprzętu i sieci
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SYTUACJA PO WDROŻENIU: 

To, co odróżnia Kaseya od innych 

systemów, to praktycznie 

nieograniczone możliwości 

monitorowania oraz 

automatyzowania przeróżnych 

procesów. Na etapie wyboru 

systemu mieliśmy oczywiście 

określone wymagania co do funkcji, 

ale wraz z nabieraniem 

doświadczenia w obsłudze udało 

nam się rozwiązać wiele innych 

problemów i zadań, które nie były 

brane pod uwagę, kiedy 

wdrażaliśmy Kaseya VSA w naszej 

firmie. 

Początkowo mnogość opcji może 

trochę przytłaczać, ale codzienna 

praca w programie pozwala 

administratorom szybko nabrać 

umiejętności i pewności w przypadku 

bardziej skomplikowanych 

funkcjonalności  - przyznaje 

Sebastian Lizak. Pomocne okazało się 

korzystanie z Kaseya Community – 

bezpłatnego portalu, gdzie można 

znaleźć wiele gotowych rozwiązań 

problemów, przed którymi codziennie  

staje informatyk. 

Motywem przewodnim strony jest 

uproszczenie zarządzania 

infrastrukturą oraz lepsze 

zabezpieczenie środowiska IT -  chyba 

te dwa określenia najlepiej oddają 

funkcje i korzyści, jakie płyną

ze wdrożenia Kaseya VSA

w ECOL Sp. z o.o.

Zaawansowane i zintegrowane usługi IT - 
bezpieczna komunikacja, AV, anti-malware i backup

Zarządzanie systemami ESET czy Symantec z poziomu konsoli 

Kaseya znacząco ułatwia pracę i ogranicza ilość konsoli, które 

administrator musi codziennie kontrolować. Ogromną 

oszczędnością czasu i pieniędzy okazały się dodatki Kaseya oparte 

o technologie innych firm – np. backup Acronis, który oferuje 

praktycznie pełną funkcjonalność przy znacznie niższej cenie

 i łatwiejszej administracji. 

Sebastian Lizak
specjalista IT ds. sprzętu i sieci

Gałczyńskiego 18
40-587 Katowice

tel.: +48 32 225 99 66
kontakt@vida.plZnajdujemy dziury w całym
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