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Szanowni Państwo,  

 

 

 

Spółka Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych pragnie przedstawić Państwu 

katalog produktów i usług świadczonych na rzecz Banków Spółdzielczych i Banków 

Zrzeszających.  

Oferta została stworzona z myślą o Bankach, w szczególności obniżeniu wydatków 

w Państwa Bankach przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, wydajności 

i dostępności usług informatycznych oraz zgodności z obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa i dyrektywami Komisji Nadzoru Finansowego.  

Celem przedstawionej oferty jest jak najlepsze dopasowanie modelu wsparcia 

informatycznego do Państwa potrzeb przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej. Staramy się 

badać Państwa realne zapotrzebowanie i specyfikę prowadzonej działalności. Priorytetem 

dla Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych jest partnerska i długofalowa współpraca 

z Państwa Bankami, oparta na zaufaniu, rzetelności i elastyczności przy realizacji wspólnych 

zadań. 

Pragniemy stać się dla Państwa dostawcą pierwszego wyboru. Jako spółka banków 

spółdzielczych negocjujemy dla Państwa najlepsze ceny u naszych dostawców. 

Współpracujemy również bezpośrednio z producentami sprzętu co pozwala dostarczać 

wymagane przez Państwa konfiguracje. 

W niniejszym dokumencie znajdziecie Państwo opisy najważniejszych usług świadczonych 

przez Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.. Realizujemy również złożone 

projekty bazujące na indywidulanych ustalenia ich zakresu. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontakt z Działem Handlowym. Będziemy 

zaszczyceni mogąc zaprezentować Państwu szczegóły oferty na indywidualnych spotkaniach.  

 

 

 

Z poważaniem 

 
Jarosław Grochowski 

Prezes Zarządu 

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. 
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1. Informacje o Spółce 

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. (wcześniej IT BPS Sp. z o.o. ) została powołana 
w dniu 05.01.2011 r. z wydzielonej części Departamentu Informatyki Banku Polskiej Spółdzielczości 
S.A. w celu obsługi informatycznej Banku BPS, Banków Spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących 
z Bankiem BPS i Spółek z Grupy BPS. W październiku 2018 r. 17 Banków Spółdzielczych objęło udziały 
w Spółce stając się wspólnie z Bankiem BPS jej właścicielami. 
 
Misją Spółki jest dostarczanie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań 
technologicznych umożliwiających Bankom Spółdzielczym, Bankowi BPS oraz spółkom z Grupy BPS 
stabilny a jednocześnie zgodny z ich specyfiką rozwój, dających pełną satysfakcję ich klientom, 
zapewniających stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału ich pracowników. 
 
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie: 
 
1. Zarządzania i monitoringu infrastruktury informatycznej Klientów: 

• Zarządzanie stacjami roboczymi klienta, 

• Zarządzanie infrastrukturą informatyczną (serwery, macierze), 

• Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną (przełączniki, routery, firewalle, load balancery), 

• Zarządzanie serwerowymi systemami operacyjnymi, Active Directory, bazami danych, 

• Zarządzanie sieciami informatycznymi (LAN, WAN, SAN), 

• Monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury, systemów, baz danych. 
2. Rozwoju architektury i technologii informatycznej Klientów: 

• Instalacja i serwis elementów infrastruktury, 

• Wdrożenie usługi katalogowej Active Directory, 

• Projektowanie infrastruktury zgodnie z potrzebami Klienta, 

• Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i licencji. 
3. Outsourcingu usług informatycznych: 

• Administracja systemami bankowymi, 

• Administracja systemami pomocniczymi, 

• Platforma wnioskowa (500 plus oraz 300 plus), 

• Poczta elektroniczna (konta pocztowe we własnej domenie bankowej), 

• Wydruk jako usługa (płatność za wydrukowane dokumenty) 

• Dzierżawa wirtualnych zasobów sprzętowych (IaaS - infrastruktura jako usługa), 

• Kolokacja serwerów w Data Center Grupy BPS, 

• Hosting i administracja strony WWW bazującej na szablonie Grupy BPS. 
4. Usług doradcze w zakresie: 

• Rozwiązań informatycznych (teleinformatycznych, infrastrukturalnych, systemowych), 

• Określania i wdrażania standardów informatycznych, 

• Optymalizacji wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

• Licencjonowania oprogramowania, 

• Tworzenia i aktualizacji planów awaryjnych i zachowania ciągłości działania. 
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Współpraca 
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Aby zapewnić Państwu jak najszersze portfolio produktów Centrum Rozwoju Usług 
Zrzeszeniowych współpracuje z największymi producentami sprzętu komputerowego, 
serwerowego oraz oprogramowania, m.in.: 

                                           

                           

      

                              

    
 

Producent oprogramowania antywirusowego dla domu i firmy, które 
skutecznie chroni systemy: Windows, Mac, Android i iOS. 
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych posiada status Partnera 

Firma DELL to międzynarodowa korporacja, która opracowuje i sprzedaje 
komputery, serwery, macierze oraz powiązane produkty i usługi 
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych posiada status Złotego Partnera  

Konica Minolta - japoński producent rozwiązań do druku, aparatur do 
obrazowania graficznego i medycznego oraz urządzeń pomiarowych. 
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych współpracuje w zakresie 
dzierżawy drukarek oraz systemu do obiegu dokumentów 

Japońska firma będąca obecnie jedną z największych firm producentów 
urządzeń drukujących.  
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych posiada poziom autoryzacji -  
OKI Corporate Partner 

Microsoft - jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży 
informatycznej, producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft 
Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. 
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych posiada status Srebrnego 
Partnera 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Druk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent
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2. SERWIS INTERNETOWY 

działający przez przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne. 

 

 
 

Z myślą o Bankach Spółdzielczych przygotowaliśmy ofertę na nowoczesną, sprawną 

oraz przyjazną dla klienta stronę internetową.  

Nasze rozwiązanie opiera się na następujących założeniach: 

1. Wspólny serwer 
2. Wspólny system zarządzania treścią 
3. Podobny wygląd stron, ale… 
4. Autonomiczne zarządzanie treścią (samodzielnie przez Bank Spółdzielczy) 
5. Indywidualne adresy www (dotychczasowe, np. bsmiasto.pl) 
6. Intuicyjny sposób komunikacji. 

 

W ramach niniejszej oferty Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych będzie świadczyć usługę 

hostingu oraz administracji portalu internetowego poprzez: 

• Udostępnienie Bankowi Spółdzielczemu serwisu internetowego. 

• Administrację i hosting serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w trybie 24/7. 

CRUZ zapewnia dwugodzinne wsparcie techniczne dla operatora wprowadzającego treści 

w trakcie przygotowania portalu do wdrożenia. 

 

Dodatkowo możemy również zapewnić wykonanie wdrożenia w imieniu Banku 

Spółdzielczego na podstawie odrębnie ustalonych warunków handlowych. 

Na życzenie Banku przeprowadzamy jednodniowe szkolenie z obsługi panelu edycji strony 

www (grupa 4-6 osób).  
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3. USŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

   

   

   

   

   

   

   

Kierując się potrzebą zapewnienia eliminacji ryzyka związanego z funkcjonowaniem IT 

w Banku, oraz realizując postanowienia Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony danych bankowych, pragniemy Państwu przedstawić 

ofertę dotyczącą poczty elektronicznej.  

Usługa profesjonalnej poczty elektronicznej umożliwia stworzenie kont pocztowych dla 

pracowników banku we własnej domenie bankowej (np. imie.nazwisko@bsmiasto.pl) 

z zachowaniem poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez KNF oraz zastosowaniem 

filtrów antywirusowych i antyspamowych dla wszystkich skrzynek pocztowych. Serwery 

pocztowe są zarządzane przez zespół specjalistów z CRUZ, a same serwery fizycznie stoją 

w serwerowni Banku BPS w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81.  

Usługa poczty elektronicznej to dostęp za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej 

lub wybranego klienta pocztowego do wiadomości pocztowych i kalendarza. Nasza usługa 

została przygotowana tak, aby spełnić rygorystyczne zasady dotyczące bezpieczeństwa 

z zachowaniem przyjaznego i wygodnego interface’u użytkownika. Proponowane 

rozwiązanie jest bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych serwerów pocztowych 

funkcjonujących u Państwa w Bankach jak i usług wykupionych u zewnętrznych 

usługodawców. 

 
 

mailto:imie.nazwisko@bsmiasto.pl
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4. DZIERŻAWA SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO KONICA MINOLTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze zmniejszenie kosztów wydruku w Państwa Bankach przedstawiamy 

ofertę na dzierżawę urządzeń Konica Minolta. Sprzęt jest do Państwa użytku przez czas 

trwania Umowy. W tym czasie urządzenia są objęte serwisem Konica Minolta. Odpowiada on 

za naprawę sprzętu oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych. Urządzenia automatycznie 

informują serwis producenta o awarii czy braku tonera. Koszty jakie ponosi Bank to 

miesięczna rata najmu oraz koszt wydruku strony czarno białej lub kolorowej. 

 

Warunki otrzymania urządzeń z puli promocyjnej: 

• Wykorzystywanie urządzenia zgodnie z zasadami umowy serwisowej 

• Użytkowanie urządzenia przez okres 60 miesięcy (po tym okresie Konica Minolta 

odbierze urządzenie) 

• Opłata miesięcznych rat najmu 

 

Serwis urządzenia: 

W ramach kosztów eksploatacji Konica Minolta zapewnia: 

• Automatyczne i bezpłatne dostawy wszystkich materiałów eksploatacyjnych (tonery, 
bębny etc) 

• Serwis urządzenia z poziomem SLA 16h (naprawa urządzenia w ciągu 16h od 
wystąpienia awarii) 

• Przeglądy okresowe 

• Konica Minolta nie wymaga minimalnej deklaracji drukowanych stron. 
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5. WSPARCIE INFORMATYCZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Usługa „Zdalny informatyk” polega na świadczeniu wsparcia informatycznego dla Banku 

oraz przejęciu niezbędnych obowiązków, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania 

Banku podczas nieobecności kadry informatycznej. Zakres wsparcia obejmuje przejęcie 

codziennych krytycznych czynności niezbędnych do zachowania ciągłości pracy Banku oraz 

wsparcie na wypadek sytuacji awaryjnej. 

 

Proponowany zakres: 

• Active Directory Microsoft  

• WMware  

• Infrastruktura sieciowa  

• Obsługa stanowisk komputerowych  

 
Powyższy zakres może zostać rozszerzony w zależności od potrzeb Banku np. o zarządzanie 

systemem Defbank lub innymi systemami. 

System bankowy DefBank – możliwy zakres wsparcia 

• procesy zamknięcia dnia w systemie Defbank Pro (nie dotyczy zamknięcia 
miesiąca/roku oraz wykonywania pracochłonnych ręcznych raportów/wyciągów)  

• inicjalizacja/weryfikacja poprawności wykonania kopii systemu Defbank Pro  

• aktualizacja wersji systemu/ instalacja wskazanych poprawek dla systemu Defbank 
Pro  

• zmiana hasła/odblokowanie/nadanie wskazanych uprawnień dla użytkownika 
systemu Defbank Pro  

• założenie/zmiana hasła dla użytkownika unix (Solaris)  

• sprawdzenie poprawności działania/restart procesów corby  

• pomoc w przygotowaniu dokumentacji do zgłoszenia awarii/błędu do dostawcy 

oprogramowania Defbank Pro 
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6. USŁUGA KOLOKACJI  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierując się potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych 

w pomieszczeniach teletechnicznych banków (rekomendacja D numer 15.12) proponujemy 

naszym klientom rozwiązanie pozwalające na łatwe i bezpieczne przechowywanie serwerów 

poza główną siedzibą firmy. Dla zabezpieczenia ciągłości działania kluczowych systemów 

bankowych oferujemy wynajęcie części infrastruktury technicznej.  

Oferta obejmująca kolokację fizycznych serwerów będących własnością Banku 

Spółdzielczego. 

   

Usługa kolokacji, polega na wynajmie infrastruktury i powierzchni montażowej w szafach 

teletechnicznych w serwerowni przy ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie 
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7. PLATFORMA WNIOSKOWA: „500+” oraz „300+”    

                            

   
Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących 

dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie 

wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane 

bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także 

rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń 

alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne 

dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe. 

Wyprawka „Dobry start” (300+) to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin, 

który ruszył od 01.07.2018 i od tej daty powinien być dostępny dla obywateli, Państwa 

klientów. Świadczenie przysługuje raz w roku, dotyczy rozpoczynającego się roku szkolnego 

i przysługuje dzieciom do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się 

w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła 

liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa, 

intuicyjnością obsługi oraz profesjonalizmem wykonania. Rozwiązanie wykorzystywane jest 

obecnie przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i 60 Banków Spółdzielczych do udziału 

w rządowym programie 500+ i 300+. System współpracuje z systemami bankowości 

elektronicznej dostarczanych przez: 

1. E-banknet - SOFTNET  
2. EBO eBank - I-BS 
3. I-Bank - SABA SERVICE 
4. Internet Banking – NOVUM 
5. Customer Banking Platform – ASSECO 
6. e25.pl – ALTKOM 
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8. ROZWIĄZANIA SIECIOWE 

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych posiada kompetencje w zakresie : 

• LAN 

• WAN 

• WiFi 

• VoIP 

• AntyVirus 

• FireWall 

• LoadBalancer 

• „Magazyny” Certyfikatów 

• Certyfiakty SSL  

• Internet 

• 802.1x 

• Siem 

• Monitoring 
 
Wykonujemy: 

• Audyt konfiguracji 

• Analiza środowiska 

• Projekt sieci 
 
Administrujemy siecią LAN/ WAN klientów 
 
Wdrażamy usługi VoIP w zakresie: 

• Połączenia głosowe 

• Połączenia video 

• Nagrywanie rozmów głosowych 

• Kierowanie połączeń telefonicznych 
  - Kolejki połączeń 
 - Dynamiczne grupy użytkowników 
 - IVR – zapowiedzi głosowe 
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FORTINET 

1. Dostarczamy urządzenia typu Firewall: 

• Fortigate 30E 

• Fortigate 50E 

• Fortigate 60E 

• Fortigate 80E 

• Fortigate 100E 

• Fortigate 200E 

2. Dostarczamy urządzenia typu Firewall wraz z usługą migracji polityk z obecnego 
urządzenia w Banku Spółdzielczym. 

Usługi CRUZ związane z przeniesieniem i uzupełnieniem konfiguracji zastępowanego 
urządzenia:  

•  analiza polityk bezpieczeństwa  

•  weryfikacja tras routingu  

•  weryfikacja translacji NAT, PAT, SNAT  

•  konfiguracja w zakresie usług dostarczanych przez Bank BPS: 

➢ Komunikacja bankomatów  

➢ Expres elixir  

➢ Komunikacja związania z PSD2  

•  implementacja zaakceptowanej konfiguracji na urządzenie dostarczone przez CRUZ  
Urządzenie pozostaje własnością Banku oraz zarządzanie pozostaje po stronie Banku 

3. Dostarczamy kompleksową usługę zarządzania urządzeniami sieciowymi 
W ramach usługi świadczymy: 

• Dzierżawa urządzenia dostarczonego przez CRUZ  

• Usługi CRUZ związane z przeniesieniem i uzupełnieniem konfiguracji zastępowanego 
urządzenia opisane w wariancie 2-gim  

• Usługi zarządzania dostarczonego przez CRUZ rozwiązania, w skład których wchodzi:  

➢ monitorowanie stanu urządzenia i interfejsów. W ramach zdefiniowanych 
alertów zostanie wysłana informacja na adres e-mail, oraz w formie SMSa do 
Banku Spółdzielczego  

➢ dokonywanie zmian wg. wytycznych z Banku Spółdzielczego (10 zmian w ramach 
abonamentu) Zmiany dokonywane w godzinach 8:00 – 17:00  

➢ dokonywanie dodatkowych zmian, testów, w ramach odrębnych zamówień  
Dodatkowe rozwiązania: 

• FortiAnalizer 

• FortiSIEM 

• FortiLog 

• FortiSwitch 

• FortiNAC: Network Access Control 

• FortiManager  

• FortiWeb 

• FortiMail 
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9. OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE  

 

 
 

Przedstawiamy ofertę na zaawansowane oprogramowanie do ochrony 

przedsiębiorstwa przygotowaną specjalnie dla Banków Spółdzielczych. 

Oprogramowanie daje ochronę dla fizycznych i wirtualnych stacji roboczych i serwerów oraz 

urządzeń mobilnych. Dzięki technologii maszynowego uczenia się, oprogramowanie reaguje 

na każdą próbę ataku, z najwyższą dokładnością ujawnia nowe lub nieznane zagrożenia 

w ciągu kilku sekund. 

 

Bitdefender konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce w niezależnych testach zapewniając 

najlepszą możliwą ochronę. 

 

Oferujemy również pełną gamę produktów innych producentów m.in.: 
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10. WDROŻENIE USŁUG KATALOGOWYCH - ACTIVE 

DIRECTORY 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu specjalną ofertę na wdrożenie w Państwa 

Banku usług katalogowych opartych o Microsoft Active Directory. Wykonanie tego 

wdrożenia w Państwa Banku pozwoli spełnić szereg regulacji KNF oraz dzięki wprowadzeniu 

automatyzacji odciąży Państwa dział informatyczny od wielu rutynowych zadań co przełoży 

się na jakość ich pracy. 

Active Directory to usługa systemu operacyjnego Windows Server. Jest to centralna baza 

danych o obiektach – komputerach, użytkownikach, grupach, etc. Baza danych może być 

replikowana do oddziałów w innych lokalizacjach za pomocą szyfrowanych połączeń 

sieciowych, można jej użyć do  integracji z zewnętrznymi systemami. Usługa ta pozwala na 

logowanie jednym loginem i hasłem do wielu systemów, aplikacji oraz grupuje obiekty 

w jedną wspólną domenę. 

Rekomendacja D a Active Directory 
Rekomendacja D.17 Zarządzanie 
oprogramowaniem użytkownika 
końcowego 

Administracja  stanowiskami  użytkowników  końcowych - 
Zdalna administracja stacjami roboczymi i oprogramowaniem 
stanowisk  użytkowników końcowych, zdalny serwis w tym 
instalowanie i aktualizacji  oprogramowania systemowego i 
użytkowego. 

Rekomendacja  D.13 Obszar 
wsparcia użytkowników 

Helpdesk - Wdrożenia systemów wsparcia użytkowników Help 
Desk 

Rekomendacja D.11 Mechanizmy 
kontroli dostępu logicznego 

Systemy  identyfikacji  pracowników - Wdrożenie Active 
Directory firmy Microsoft.  

Rekomendacja D.12 Ochrona 
przed szkodliwym 
oprogramowaniem 

Rozwiązania zapobiegające utracie i wyciekowi danych - 
ochrona stacji końcowych - Wdrożenie systemu DLP i polityk 
bezpieczeństwa. 

 

Zalety zastosowania domeny Active Directory: 

• zmiana hasła do komputera wybranemu użytkownikowi czy grupie osób 

• zasady ustawień zapory internetowej Windows regulowane centralnie dla całej firmy lub 
każdego działu osobno 

• automatyczna instalacja i aktualizacja oprogramowania w firmie udostępnienie folderu 
na dysku sieciowym poprzez mapowanie dla grupy osób,  

• pliki z pulpitu i folderu dokumentów mogą być trzymane na serwerze i udostępniane 
użytkownikowi automatycznie po zalogowaniu się na  innym komputerze 

• logowanie prób nieautoryzowanego dostępu 

• centralne zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego Windows 

• regulowanie dostępu komputerów do sieci firmowej  

• scentralizowanie zarządzania infrastrukturą informatyczną 

• blokowanie dostępu nieuprawnionym lub byłym pracownikom    
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11. OUTSOURCING OBSŁUGI SYSTEMÓW BANKÓW 

SPÓŁDZIELCZYCH 

 

 
 

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych świadczy Bankom Spółdzielczym usługę 

outsourcingu IT, która polega na przeniesieniu systemów centralnych wraz z systemami 

pomocniczymi z Banku Spółdzielczego na infrastrukturę dwóch serwerowni CRUZ. 

 

Najważniejsze korzyści dla Banku Spółdzielczego wynikające z wykorzystywania 

infrastruktury w modelu usługowym:  

• Minimalne koszty wdrożenia 

• Redukcja CAPEX i OPEX (inwestycje i koszty operacyjne). Po stronie banku pozostają 

licencje na systemy biznesowe, po stronie CRUZ jest zapewnienie licencji na systemy 

operacyjne oraz systemy do backupu.  

• Płatność za realne wykorzystanie przydzielonej mocy obliczeniowej.  

• Centra danych zlokalizowane w Polsce, w Warszawie. Każdy Klient ma możliwość 

odbycia wizyty referencyjnej.  

• Wysoko dostępne środowisko chmury obliczeniowej daje możliwość zmiany części 

infrastruktury bez wpływu na działanie poszczególnych elementów.  

• Wysoki poziom bezpieczeństwa danych.  

• Monitoring w trybie 24/7/365.  

• Usuwanie awarii w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00 w zależności od typu 

awarii.  

• W przypadku poważnych awarii natychmiastowe przełączenie do Ośrodka 

Zapasowego.  

• Skalowalność zasobów pozwala na elastyczne powiększenie określonego limitu 

wykorzystania infrastruktury bez żadnych ograniczeń technologicznych.  

• Szyfrowane kanały komunikacji w dostępie do usług.  

• Zgodność z rekomendacją D KNF.  

• Outsourcing kadr informatycznych.  

• Wysoko wykwalifikowana kadra IT. 
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12. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, w celu poznania oferty, aktualnych promocji i cen specjalnych dla 
Banków Spółdzielczych, zapraszamy do kontaktu z działem handlowym. Dzięki współpracy 
z producentami i dystrybutorami jesteśmy w stanie zapewnić szeroką gamę produktów 
i przygotować ofertę pod konkretne zapytanie. Zapytania ofertowe proszę kierować na 
adres: oferty@cruz.com.pl  

Kontakt handlowy :  

Kierownik Zespołu Sprzedaży 
Robert Wasilewski , e-mail: robert.wasilewski@cruz.com.pl  
tel.: 22 57 81 447, kom.: 667 662 328 
 
Starszy Specjalista w Zespole Sprzedaży 
Aleksandra Marjańska, e-mail: aleksandra.marjanska@cruz.com.pl 
tel.: 22 57 81 323 kom.: 667 663 396 
 
Specjalista w Zespole Sprzedaży  
Magdalena Mosiołek, e-mail: magdalena.mosiolek@cruz.com.pl 
tel.: 22 57 81 337 kom.: 721 001 145 
 
Specjalista w Zespole Sprzedaży  
Przemysław Kamiński, e-mail: przemyslaw.kaminski@cruz.com.pl 
kom.: 509 648 024 
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