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„Niezbędnik administratora IT ” – jak łatwo połączyć zdalne zarządzanie 
infrastrukturą IT i komputerami w Home Office z pełną automatyzacją i 

optymalizacją czasochłonnych zadań administracyjnych optymalizacjąc koszty 
w działach IT.

Jak w pełni zautomatyzować zarządzanie oprogramowaniem, patch’ami, 
aktualizacjami Win10, podatnościami i wyeliminować Shadow IT.

IT Professional Security Camp
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3 wyzwania na 2020 - 2021



3 wyzwania
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Covid-19, Home Office i praca
zdalna

Optymalizacja czasu pracy i 
kosztów

Cyberbezpieczeństwo, Shadow IT 
a narzędzia



Topologia dla Home Office

5LAN Filia

SW Depot

Jedno centrum zarządzania

System requirements: 
baramundi.com/sys-req-pl

Usługi baramundi

Managed Software, Patch Management,  
Vulnerability Scanner i Mobile Device Management

Baza danych

Urządzenie końcowe 
w Home Office

Bramka bMD

Urządzenia mobilneJeden serwer sterujący

Lokalne urządzenia 
końcowe

SNMP Endpoints

Urządzenia 
końcowe w filii

SNMP 
Endpoints

PXE-Relay SW-Depot



Internet / Home Office

Topologia dla Home Office
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LANDMZInternet / Home Office

Management
Server

Gateway

Admin 1

Admin N

VVPN 

VPN

VPN

bCenter APP

HTTPS HTTPS

Użytkownicy Administratorzy

Web Interface

bConnect



Optymalizacja czasu pracy i kosztów
Automatyzacja dowolnych zadań administracyjnych...
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…w tym automatyzacja i personalizacja instalatorów...
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...nawet systemów operacyjnych Windows 10 ...
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…a wszystko w czasie rzeczywistym...
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Samoobsługa – baramundi Kiosk

Samoobsługa dla użytkowników

Przejrzysta prezentacja oprogramowania i zadań 
dla użytkownika

Możliwość zarządzania wszystkimi własnymi 
urządzeniami

Cechy

Odciążenie administratorów

Użytkownicy mogą zamawiać 
oprogramowanie w dowolnym czasie

Responsive UI – możliwość uruchomienia na 
wszystkich urządzeniach

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowanemu 
połączeniu i uwierzytelnianiu
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Zawoalowane formy ataków

Przeglądarki internetowe

To obecnie jedna z najczęściej atakowanych aplikacji komputerowych

Ataki na pocztę elektroniczną

Załączniki, linki (Sodinokibi/REvil)

Ataki na systemy operacyjne i aplikacje komputerowe

Wykorzystywanie podatności aplikacji i OS 

Ataki w sieciach społecznościowych

Ataki na urządzenia mobilne

Instalacja zainfekowanych aplikacji

Niezaufane witryny internetowe dla urządzeń mobilnych

Linki SMS

Informacje z GPS
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Cyberbezpieczeństwo, shadow IT a narzędzia
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Według przewidywań firmy Gartner w 2020 roku co trzeci 
udany cyberatak skierowany przeciwko firmie będzie 
przeprowadzony za pomocą tzw. Shadow IT

Według badania firmy Skyhigh aż 72% menedżerów nie 
zdawało sobie sprawy ze skali tego zjawiska w swoich 
firmach, a jest ona znaczna – w przeciętnej firmie z sektora 
finansowego używanych jest ponad 1000 aplikacji w 
chmurze. To 15 razy więcej niż szacowały działy IT firm 
biorących udział w badaniu.

Cyberbezpieczeństwo

Tylko 7% aplikacji w modelu SaaS (Software-as-a-Service) 
spełnia standardy bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw

Narzędzia

Shadow IT

7-krotny wzrost ataków ransomware w 1szym półroczu 

2020 wg raportu „Mid-Year Threat Landscape Report”
Bitdefendera



Podatności i formy ataków ransomware

Nawet sam system antywirusowy nie zabiezpieczy
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Maszyna ofiary

Internet

Haker

RAM

Antyv
irus

https 
tunnel



Bezpieczeństwo i zgodności
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Bezpieczeństwo i 
szybkość reakcji

Patch’owanie

Skype, Cortana, 
i inne luki



baramundi Compliance Management

Zautomatyzowany skan wszystkich komputerów i serwerów pod 
kątem znanych słabych punktów

Ciągłe sprawdzanie około 10 000 reguł na każdym 
komputerze z systemem Windows

Możliwe jest ustawienie reguły ograniczającej

Zautomatyzowane sprawdzanie konfiguracji

Mające na celu inwentaryzację i wzmacnianie środowiska IT

Przejrzyste przedstawienie ewentualnych luk 
w zabezpieczeniach na pulpicie nawigacyjnym

Stopień zagrożenia całego środowiska dostępny w 
mgnieniu oka

Możliwość przejścia do szczegółów wg urządzenia 
końcowego lub słabych punktów

Integracja z zarządzaniem urządzeniami końcowymi

Eliminowanie ewentualnych luk bezpośrednio z poziomu baramundi 
Management Suite

Uzupełnienie do  Patch Management i Managed Software
16Przegląd modułów
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Reguły zgodności zdefiniowane przez użytkownika

Definicja reguły zgodna ze 
skryptem baramundi

Przegląd modułów



baramundi Managed Software

3rd Party Updates as a Service

Zawiera zarówno aktualizacje, jak i nowe instalacje ponad 2000 wersji przeszło 60 
produktów

Automatyzacja i udostępnienie zwykle nie dłużej niż w ciągu 

1-2 dni roboczych z weryfikacją i gotowością do instalacji

Automatyczne pobieranie oprogramowania gotowego do dystrybucji 

z aktualizacjami i łatkami 

Przetestowane i sprawdzone do wszystkich wspieranych przez 
Microsoft systemów operacyjnych w wersji 32- i 64-bitowej

Automatyzacja produktów oprogramowania w języku niemieckim 

i angielskim

Konfiguracja dostosowana do potrzeb firmy

Wielostopniowy proces zatwierdzania

Zatwierdzenie do testów

Zatwierdzenie do zastosowań produkcyjnych

Zalety:

Bezpieczeństwo dzięki stale aktualnemu oprogramowaniu (korzystanie z łatek 
zabezpieczających)

Oszczędność czasu i szybka reakcja dzięki automatyzacji
18Przegląd modułów
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baramundi Patch Management

Zamykanie luk w zabezpieczeniach według indywidualnych wymagań

Skanowanie i/lub instalacja

Automatyczne przygotowywanie łatek przez baramundi Patch 
Service

Mechanizm Push zapewnia bezpośrednią dystrybucję i reagowanie 
 Zasada Job

Otrzymywanie przeglądu stanu zabezpieczeń

Stan łat według urządzeń końcowych, działu lub lokalizacji 

Prezentowanie SLA: Krytyczność, priorytety i pilność 
(maks. przedział czasu) 

Baselining: Późniejszy czas instalacji z uwzględnieniem SLAs 
i biuletynów

Najróżniejsze możliwości zatwierdzania (automatycznie lub ręcznie)

Na poziomie produktu lub rodziny produktów

Według poziomu krytyczności, daty publikacji, numeru biuletynu

Tworzenie czarnych list dla określonych systemów docelowych lub 
jednostek organizacyjnych

Przegląd modułów



Mając do dyspozycji właściwe narzędzie
wszystko odbędzie się łatwiej i szybciej! 

Zyskasz przez to więcej czasu na nowe 
projekty!



Nasze wybrane referencje

Ponad 3500 klientów z całego świata
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Kilka słów o baramundi
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Modułowa budowa 

Prosty interfejs

Powstanie w 2000 roku / R&D 100 osób

Ponad 3500 klientów z całego świata

Jedyny produkt firmy w portfolio – specjalizacja
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Zostaliśmy wyróżnieni
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Moduły – baramundi Management Suite

2424



Prezentacjadziałania na żywo

baramundi Management Suite 
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baramundi Mobile Devices

Obsługiwane platformy
iOS, Windows Mobile, Android

Mobile Device Management
Inwentaryzacja sprzętu 

Zarządzanie certyfikatami

Zarządzanie bezpieczeństwem: wykrywanie Jailbreak, Root, 
Remote Lock, Unlock i Wipe, ograniczenia bezpieczeństwa

Mobile Application Management
Inwentaryzacja zainstalowanych aplikacji

Instalacja i deinstalacja aplikacji poprzez sklepy z aplikacjami

Czarna i biała lista aplikacji

Konfiguracja profili

Compliance Management
Tworzenie i regularne sprawdzanie reguł zgodności

Zautomatyzowane reagowanie w przypadku naruszeń 
zgodności

Wskazówka: Zakres usług może się różnić w zależności od platformy.

Przegląd modułów
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baramundi Remote Control

Cechy

Zdalne połączenie z każdym zarządzanym urządzeniem 
końcowym w sieci

Kontrola nad klawiaturą i myszą systemu docelowego

Bezpośrednie i szybkie tworzenie połączenia z otoczenia 
urządzenia końcowego

Korzyści

Zdalne wspieranie użytkowników, konserwacja i 
wyszukiwanie błędów

Zarządzanie i sterowanie serwerami

Przestrzeganie zasad ochrony danych

Przełączanie tylko, kiedy nikt nie jest zalogowany w 
systemie

Przełączanie tylko, kiedy użytkownik wyraził zgodę

W każdym momencie wyraźnie widać, że istnieje 
połączenie

Przegląd modułów
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baramundi License Management

Właściwości

Uporządkowane gromadzenie informacji o produktach, 
licencjach i umowach

Proste i przejrzyste raportowanie

Elastyczny interfejs webowy bez instalacji baramundi 
Management Center

Korzyści

Fundament zgodnego z przepisami, niezawodnego 
zarządzania licencjami

Ułatwia zmniejszenie kosztów

Wspomaga optymalne wykorzystanie licencji i 
zgodność, 
również podczas audytów 

Przegląd modułów
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baramundi Inventory

Automatyczna rejestracja sprzętu 

Szybka rejestracja i maksymalna transparencja, np. numer 
seryjny

Hierarchiczna prezentacja ponad 1000 wartości 

Rozpoznawanie zainstalowanego oprogramowania 
i zarządzanie nim

Rozpoznawanie zainstalowanego oprogramowania, usług 
i procesów

Różne warianty rozpoznawania: w oparciu o rejestr i w oparciu 
o plik

Wykorzystywane technologie

Inwentaryzacja WMI

Tworzenie reguł w trakcie skanowania oprogramowania

Otwarte interfejsy

do podłączenia dowolnych mechanizmów odpytywania

do eksportu informacji inwentaryzacyjnych do zewnętrznych 
systemów, np. do systemów ITSM/Helpdesk, SAM/zarządzania 
licencjami

Przegląd modułów
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baramundi Network Devices

Automatyczna rejestracja urządzeń sieciowych 

Automatyczne skanowanie sieci firmowej

Rejestracja wszystkich kompatybilnych urządzeń sieciowych SNMP

Katalog prefabrykowanych reguł skanowania 

Reguły użytkownika rejestrowane za pomocą edytora graficznego

Typowe klasy urządzenia

Routery, przełączniki

Drukarki sieciowe

Wizualizacja topologii sieci

Powiązania między urządzeniami w sieci

Powiązania między już zarządzanymi elementami systemu 
(komputery stacjonarne)

Prezentacja portów, rodzaju powiązania oraz zablokowanych 
powiązań

Wykorzystywane technologie

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Dokumentacja

Eksport mapy systemu IT do formatu PDF, SVG, VISIO

Przegląd modułów



baramundi AUT (Application Usage Tracking)

Określenie, kiedy oprogramowanie jest używane i jak długo

Wykrywanie nieużywanego oprogramowania

Protokołowanie użycia online i offline

Brak zapisu w danym momencie – rozpoznawanie w podanym 
okresie

Obliczanie możliwego potencjału oszczędności na podstawie 
liczby nieużywanych programów

Przestrzeganie zasad ochrony danych

Rejestracje można włączyć tylko dla określonych aplikacji

Zebrane dane są zapisywane tylko w odniesieniu do maszyn

Korzyści

Akceptacja przestawienia oprogramowania/wizualizacja 
nowego oprogramowania

Możliwa automatyczna deinstalacja i zwolnienie licencji w
przypadku nieużywania 

31Przegląd modułów



baramundi Managed Software

3rd Party Updates as a Service

Zawiera zarówno aktualizacje, jak i nowe instalacje ponad 2000 wersji przeszło 60 
produktów

Automatyzacja i udostępnienie zwykle nie dłużej niż w ciągu 

1-2 dni roboczych z weryfikacją i gotowością do instalacji

Automatyczne pobieranie oprogramowania gotowego do dystrybucji 

z aktualizacjami i łatkami 

Przetestowane i sprawdzone do wszystkich wspieranych przez 
Microsoft systemów operacyjnych w wersji 32- i 64-bitowej

Automatyzacja produktów oprogramowania w języku niemieckim 

i angielskim

Konfiguracja dostosowana do potrzeb firmy

Wielostopniowy proces zatwierdzania

Zatwierdzenie do testów

Zatwierdzenie do zastosowań produkcyjnych

Zalety:

Bezpieczeństwo dzięki stale aktualnemu oprogramowaniu (korzystanie z łatek 
zabezpieczających)

Oszczędność czasu i szybka reakcja dzięki automatyzacji
32Przegląd modułów
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baramundi Patch Management

Zamykanie luk w zabezpieczeniach według indywidualnych wymagań

Skanowanie i/lub instalacja

Automatyczne przygotowywanie łatek przez baramundi Patch 
Service

Mechanizm Push zapewnia bezpośrednią dystrybucję i reagowanie 
 Zasada Job

Otrzymywanie przeglądu stanu zabezpieczeń

Stan łat według urządzeń końcowych, działu lub lokalizacji 

Prezentowanie SLA: Krytyczność, priorytety i pilność 
(maks. przedział czasu) 

Baselining: Późniejszy czas instalacji z uwzględnieniem SLAs 
i biuletynów

Najróżniejsze możliwości zatwierdzania (automatycznie lub ręcznie)

Na poziomie produktu lub rodziny produktów

Według poziomu krytyczności, daty publikacji, numeru biuletynu

Tworzenie czarnych list dla określonych systemów docelowych lub 
jednostek organizacyjnych

Przegląd modułów



baramundi Compliance Management

Zautomatyzowany skan wszystkich komputerów i serwerów pod 
kątem znanych słabych punktów

Ciągłe sprawdzanie około 10 000 reguł na każdym 
komputerze z systemem Windows

Możliwe jest ustawienie reguły ograniczającej

Zautomatyzowane sprawdzanie konfiguracji

Mające na celu inwentaryzację i wzmacnianie środowiska IT

Przejrzyste przedstawienie ewentualnych luk 
w zabezpieczeniach na pulpicie nawigacyjnym

Stopień zagrożenia całego środowiska dostępny w 
mgnieniu oka

Możliwość przejścia do szczegółów wg urządzenia 
końcowego lub słabych punktów

Integracja z zarządzaniem urządzeniami końcowymi

Eliminowanie ewentualnych luk bezpośrednio z poziomu baramundi 
Management Suite

Uzupełnienie do  Patch Management i Managed Software
34Przegląd modułów
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Reguły zgodności zdefiniowane przez użytkownika

Definicja reguły zgodna ze 
skryptem baramundi

Przegląd modułów
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baramundi Smart DeviceGuard powered by DriveLock

Ochrona przez kontrolę dostępu do urządzeń zewnętrznych 
i zarządzanie dostępem

Elastyczność dzięki szczegółowym zasadom dostępu do urządzeń

Zintegrowana kontrola przepływu danych

Kto może odczytywać i kopiować określone typy plików?

Kompleksowa kontrola, włącznie z kopiami w tle

Uprawnienia według profilu sieci (VPN, w domu/w hotelu, w 
przedsiębiorstwie)

Szyfrowanie kontenerów USB (Enc2Go) 

Raportowanie

Tworzenie szczegółowych raportów

Możliwość anonimizacji danych użytkownika

Dane są wyświetlane dopiero po przeprowadzeniu autoryzacji 
(zasada 4/6 oczu)

Kampanie mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń

Wskazówki dla pracowników dotyczące bezpiecznego obchodzenia się 
z zewnętrznymi napędami i urządzeniami 

Przegląd modułów



37

baramundi Smart AppGuard powered by DriveLock

Włącznie z zakresem funkcji baramundi Smart DeviceGuard
Ochrona wszystkich komputerów w sieci przed niepożądanym programami 
i zagrożeniami ze strony aplikacji do ataków zero-day, oprogramowania spyware 
czy narzędzi do phishingu

Bezpieczne aplikacje dla bezpiecznych systemów

pełna ochrona przed znanymi i dotąd nieznanymi zagrożeniami

niezawodna kontrola wszystkich aplikacji w całej sieci firmowej

ochrona sieci przed przeciążeniem

niezawodna identyfikacja

specjalna ochrona serwerów o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa

szczegółowe protokoły

Możliwa samoobsługa

zaufani użytkownicy mogą otrzymać uprawnienia do samodzielnego 
udostępniania aplikacji

Przegląd modułów
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baramundi File Protection powered by DriveLock

Niezawodne i szybkie szyfrowanie na poziomie plików

szyfrowanie kontenerów (Enc2Go)

szyfrowanie plików i folderów (FFE)

lokalnie lub w chmurze

Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox

administracja na poziomie centralnym i lokalnym

wymuszone szyfrowanie

przywracanie w trybie online i offline

Przegląd modułów
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baramundi Disk Protection powered by DriveLock

Przejrzyste i niezauważalne szyfrowanie dysków 

w związku z wrażliwymi danymi przedsiębiorstwa 

certyfikowany moduł szyfrowania (FIPS 140-2)

uwierzytelnianie przed załadowaniem systemu (PBA)

obsługa SmartCard/eToken

opcjonalnie: pojedyncze logowanie

szybkie funkcje Recovery

obsługa UEFI & Legacy BIOS

Przegląd modułów
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baramundi Disaster Recovery

Automatyzacja cyklu zabezpieczania danych

Powtarzalnie przez interwały sterowania zadaniami

Możliwość dowolnego łączenia z różnymi czynnościami

Dokładny obraz napędu 

Bezpieczeństwo w oparciu o zajęte sektory jako obraz 
binarny

Niezauważalne przeprowadzenie w trakcie pracy

Spakowany do wyboru na napędzie sieciowym lub 
komputerze lokalnym

Przywrócenie danych centralnie i w sposób skoordynowany

Przegląd modułów



baramundi Personal Backup

Automatyzacja cyklu zabezpieczania danych

Powtarzalnie przez interwały sterowania zadaniami

W pełni zintegrowana osobista kopia zapasowa w celu 
zabezpieczenia danych użytkowników

Cykliczne lub inkrementacyjne zabezpieczanie 
danych lokalnych i kluczy rejestru

Dopasowywalne wzory

Archiwizacja w wersjach

Uwzględnia prawa do plików 

Personalizacja nowej i powtórnej instalacji

Przywracania usuniętej lub uszkodzonej dokumentacji

Zapisywanie na napędzie sieciowym lub komputerze lokalnym

41Przegląd modułów
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baramundi Connect

Bezpieczne połączenie poprzez nowoczene technologie interfejsowe

Szyfrowany interfejs WWW (HTTPS)

Protokół REST do wyboru z XML lub JSON

Interfejs dwukierunkowy

Dostęp do informacji inwentaryzacyjnych baramundi CMDB

Sterowanie poleceniami

Integracja z instniejącymi systemami Enterprise i możliwościami automatyzacji

Systemy ITSM, Helpdesk i Workflow

Systemy zarządzania licencjami (SAM)

Indywidualne rozwiązania arkusza Excel lub skryptów do dodatkowej automatyzacji

Odczytywany dostęp Low-Level do udokumentowanych tabel bazy danych

Do tworzenia indywidualnych raportów

Do specjalnych rozwiązań

Przegląd modułów



baramundi punkt samoobsługowy

Samoobsługa dla użytkowników

Przejrzysta prezentacja oprogramowania i zadań dla 
użytkownika

Możliwość zarządzania wszystkimi własnymi 
urządzeniami

Cechy

Odciążenie administratorów

Użytkownicy mogą zamawiać oprogramowanie w 
dowolnym czasie

Responsive UI – możliwość uruchomienia na 
wszystkich urządzeniach

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowanemu połączeniu i 
uwierzytelnianiu

43Przegląd modułów



Community @ baramundi

Wspólnie do celu

baramundi opracowuje i dostarcza rozwiązania oraz 
integruje swoich użytkowników przed, w trakcie i po 
wdrożeniu 

Różne portale umożliwiające interakcję

Forum użytkowników

Nowości i aktualizacje od baramundi

Wymiana informacji pomiędzy użytkownikami

„Użytkownicy pomagają użytkownikom”

Portal opinii

Użytkownicy zgłaszają i oceniają koncepcje produktów

Komunikaty zwrotne na temat pomysłów 
użytkowników i baramundi

Udział w projektowaniu funkcji

Baza wiedzy

Najlepsze praktyki w zakresie obsługi bMS

44Przegląd modułów



baramundi software AG
Beim Glaspalast 1
86153 Augsburg, Germany

Fon:     +49 821 5 67 08 -

E-Mail:

Web:    www.baramundi.pl

Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu 

Sebastian Wąsik
Country Manager Poland

sebastian.wasik@baramundi.pl 

Mob.: +48 666352002
0


