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Poznań, 02.01.2023 roku 

 

 

Szanowni Państwo, 

Z wielką przyjemnością 42-Trade sp. z o.o. (zwana dalej 42- TRADE) przedkłada katalog 

usług. 

 

W sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe pytania, z przyjemnością udzielimy Państwu 

wyczerpujących odpowiedzi.  

 

Z poważaniem, 

Michał Bąkowski 
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1. 42-Trade Sp. z o.o. - skrót 

Spółka 42-TRADE rozpoczęła działalność w roku 2011 (wpis KRS z 27.09.2011). Firma od 
początku działalności koncentruje się na świadczeniu usług informatycznych, 
specjalizując się przede wszystkim w dostarczaniu rozwiązań opartych o nowoczesne 
obiekty Data Center. 

Przedsiębiorstwo oferuje również wysokodostępne środowiska informatyczne, co jest 
możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu zarządu oraz poszczególnych 
pracowników. 

42-TRADE kładzie szczególny nacisk na łączenie działalności komercyjnej (sprzedaż 
usług/produktów) z aktywnością badawczo-rozwojową, co stanowi konsekwencję 
przyjętej strategii wdrażania najnowszych rozwiązań infrastruktury informatycznej oraz 
udoskonalania obecnie stosowanych technologii, w taki sposób, aby maksymalnie 
optymalizować procesy biznesowe (co wiąże się z korzyścią ekonomiczną i 
środowiskową), zaspokajać potrzeby klientów w różnych obszarach współpracy 
(dopasowanie usługi do specyfiki firmy). Firma w swojej działalności stara się wdrażać 
model postępowania etycznego działając na rzecz środowiska (np. badania nad 
wpływem zachowań Cloud Computingu na efektywność energetyczną systemów), 
zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. 

Produktem oferowanym przez Spółkę jest system zabezpieczający przed atakiem 
ransomware – RANSOMX. 

 

2. Zakres działalności 

Współczesna informatyka przechodzi właśnie transformację od stanu, który można 
prosto określić „każdy sobie” do stanu koncentracji zasobów i kompetencji. Łatwo to 
zaobserwować korzystając na co dzień z eksplozji prostych aplikacji na smartfony i 
tablety, ale dotyczy to w równym, a może jeszcze większym stopniu informatyki 
korporacyjnej. Użytkownicy coraz rzadziej polegają na lokalnym przetwarzaniu danych 
przy swoim biurku czy na serwerze w sąsiednim pokoju. Nowe podejście, odrywające 
usługi dla użytkownika od fizycznego miejsca ich realizacji, staje się faktem. Takie 
podejście wymaga jednak reorganizacji infrastruktury, tak aby zdalne usługi były 
rzeczywiście dostępne i sprawne. Dzieje się to poprzez zebranie serwerów, urządzeń 
sieciowych itp. w wydzielonych pomieszczeniach, zapewniających odpowiednie 
warunki: gwarantowane zasilanie, temperaturę, wilgotność i bezpieczeństwo.  

Dlatego właśnie 42- TRADE kontynuuje i rozwija kompetencje związane z tworzeniem 
nowoczesnych środowisk zarządzania danymi, licząc na dynamiczny wzrost tego 
segmentu działalności w najbliższych latach. 

Spółka podjęła działalność gospodarczą w roku 2011 koncentrując się na świadczeniu 
usług informatycznych, specjalizując się w dostarczaniu rozwiązań w oparciu o 
dzierżawioną powierzchnię w nowoczesnych obiektach Data Center.  
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3. Katalog usług 42- TRADE. 

3.1. Założenia: 

3.1.1. obszary ujęte w katalogu usług 42- TRADE są oparte na jednolitej i 
zintegrowanej infrastrukturze teleinformatycznej,  

3.1.2. katalog usług 42- TRADE nie jest odgórnie ograniczony poprzez 
dokumenty projektowe, lecz jest rozwijany dynamicznie w miarę 
identyfikacji potrzeb klientów/beneficjentów/partnerów – do tego 
niezbędna jest elastyczność i skalowalność podstawowego zaplecza 
technicznego, 

3.1.3. niezależnie od poziomu dodefiniowania zadań i wyposażenia 
poszczególnych obszarów, sukcesywnie pojawiają się potrzeby i pomysły 
od naszych klientów, których nie ma w założeniach – infrastruktura 42-
Trade jest tak zorganizowana że zapewnia w sposób elastyczny i 
nieograniczony rozwój w tym obszarze  

3.1.4. oferta 42- TRADE kierowana jest wg założeń nie tylko do podmiotów o 
wysokich wymaganiach co do jakości platformy i wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa informacji ale i do nowopowstałych podmiotów, czy 
działów rozwojowych przedsiębiorstw. 

 

3.2. Usługi podstawowe 

3.2.1. Kolokacja jest usługą polegającą na umieszczeniu urządzeń będących 
własnością klienta w nowoczesnym Data Center posiadającym pełną 
infrastrukturę teleinformatyczną potrzebną do ciągłej pracy urządzeń.  

3.2.2. Serwery Dedykowane - serwer dedykowany to samodzielna jednostka 
sprzętowa infrastruktury IT, posiadająca w jednej obudowie jednostkę 
obliczeniową (CPU), pamięć operacyjną RAM oraz pamięć dyskową (HDD) 
w całości przeznaczony na potrzeby jednego Klienta. Pozwala na pełne 
wykorzystanie możliwości serwera oraz zwiększa elastyczność 
wykorzystywanego oprogramowania, zarządzania dostępem do internetu 
oraz skalowalność rozwiązań. 

3.2.3. RANSOMX – wysoce efektywny (potwierdzony badaniami) system 
przeciwdziałania atakom ransomware. 

Koncepcja systemu RANSOMX obejmuje współpracę dwóch modułów 
funkcjonalnych tj modułu zabezpieczenia antywirusowego (pierwsza 
linia ochrony) oraz modułu kopii zapasowych umożliwiającego 
odtworzenia danych klienckich po sforsowaniu przez intruza pierwszej 
lini ochrony i zainfekowania systemu (druga linia). 

A. Moduł zabezpieczenia antywirusowego (domyślne działanie w tle). 
Dostępne funkcjonalności: 
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▪ Blokowanie wirusów i innego złośliwego oprogramowania 
ransomware w czasie rzeczywistym. 

▪ Skanowanie sieci Wi-Fi pod kątem problemów z 
bezpieczeństwem. 

B. Moduł kopii zapasowych (domyślne działanie jawne). 

Składa się z dwóch podmodułów tj.  

▪ Aplikacji Klienckiej oraz  

▪ Management Center (modułu zarządczego). 

3.2.4. Środowiska implementacyjne dla systemów zarządzania 
przedsiębiorstwem (ERP, CRM) uwzględniające zachowanie obiektu w 
modelu IaaS (Infrastructure as a Service), 

3.2.5. Środowiska implementacyjne dla systemów symulacyjnych Balanced 
Scorecard uwzględniające zachowanie obiektu w modelu SaaS (Software 
as a Service), 

3.2.6. Środowiska implementacyjne dla systemów analitycznych (Business 
Intelligence, Big Data) uwzględniające zachowanie obiektu w modelu 
IaaS (Infrastructure as a Service), 

3.2.7. Usługa archiwizacji cyfrowej w modelu Archiving as a Service (AaaS), 

3.2.8. Hadoop – platforma pamięci masowej umożliwiającą obsługę dużych 
zbiorów danych 

3.2.9. Usługa kopii zapasowej – automatyzacja procesu wykonywania kopii 
zapasowych 

3.2.10. Usługa szyfrowania i kryptograficznej kontroli integralności danych 
składowanych w systemach archiwizacyjnych 

3.2.11. Wynajem oprogramowania - usługa ta obejmuje wynajem 
oprogramowania Microsoft w formule SPLA (SaaS). 

 

3.3. Usługi rozszerzone 

3.3.1. Wsparcie informatyczne - zmiany warunków biznesowych 
funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają na infrastrukturze IT 
nieustanne wprowadzanie modyfikacji, rozbudowy systemów, integracji z 
nowymi modułami. Środowisko IT poddawane jest jednocześnie 
nieustającym zmianom narzucanym przez producentów oprogramowania 
w postaci uaktualnień, łatek systemowych i nowych wersji systemów. 42- 
TRADE oferuje pełne wsparcie w zakresie procesu zarządzania cyklem 
życia infrastruktury IT. 

3.3.2. Planowanie ciągłości działania -zaplanowanie ciągłości funkcjonowania 
jest dla organizacji naturalnym sposobem ochrony przed skutkami 
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nieprzewidywalnych zdarzeń. Przygotowanie planu ma na celu uniknięcie 
przestojów lub całkowitego zablokowania działalności poprzez 
zbudowanie strategii działania w sytuacjach awaryjnych. 

3.3.3. Centrum zapasowe (Disaster Recovery Center) - 42- TRADE oferuje 
usługi zabezpieczające klientów przed niespodziewanymi awariami, dzięki 
którym mogą kontynuować pracę. Posiadanie centrum zapasowego w 
innej lokalizacji stanowi zabezpieczenie w przypadku awarii 
podstawowego ośrodka. Backupowe systemy w centrum zapasowym są w 
stanie podjąć pracę niezwłocznie po wystąpieniu awarii. Dzięki 
wdrożonym politykom bezpieczeństwa danych i ciągłości działania 
przełączenie na systemy zapasowe odbywa się automatycznie, a jasne 
procedury działania ograniczają potencjalne straty powodowane 
przestojem. 

3.3.4. Biuro zapasowe - współczesne środowisko biznesowe oparte na szybkiej 
i stałej komunikacji wymaga nieustającego kontaktu z klientem, 
dostawcami, partnerami. Nawet krótkotrwała przerwa może skutkować 
stratami w postaci utraconych zamówień, niedotrzymanych terminów, a 
także utratą niezadowolonych klientów. Tradycyjne podejście do jakości 
oferowanych usług już nie wystarcza. W obliczu silnie konkurencyjnego 
rynku poziom świadczonych usług staje się kluczowym czynnikiem 
sukcesu. 42- TRADE oferuje możliwość uruchomienia w swojej siedzibie 
biura zapasowego na wypadek awarii uniemożliwiającej kontynuowanie 
pracy w dotychczasowym miejscu. 


