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AMERYKA PŁN. I PŁD. 

Chile: Santiago 

Kanada: Saint John 

Panama: Panamá City 

USA: Chicago 

Grupa Kapitałowa Comarch  
na świecie 

939,0 mln PLN 
Przychody ze sprzedaży 

34,4 mln PLN 
Zysk operacyjny 

25,1 mln PLN 
Zysk netto przypadający na 
akcjonariuszy spółki 

5,05 PLN 
Zysk na akcję 

EUROPA 

Albania: Tirana 

Austria: Innsbruck, Wiedeń 

Belgia: Bruksela 

Finlandia: Espoo 

Francja:  Grenoble (Mont Bonnot St-Martin), 

Lille (Lezennes) 

Luksemburg: Strassen 

Niemcy:  Berlin, Brema, Drezno, Düsseldorf, 

Frankfurt nad Menem, Hamburg, 

Hanower, Monachium, Münster 

Polska:  Bielsko-Biała, Gdańsk, Gliwice, 

Katowice, Kraków (siedziba główna), 

Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, 

Warszawa, Wrocław 

Rosja: Moskwa 

Szwajcaria: Arbon, Buchs, Lucerna 

Ukraina: Kijów, Lwów 

Wielka Brytania: Londyn
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AZJA 

Chiny: Szanghaj 

Zjednoczone Emiraty Arabskie: Dubaj 

POLSKI KAPITAŁ – SIEDZIBA GŁÓWNA KRAKÓW 

� Kilka tysięcy zakończonych z sukcesem projektów, na 5 kontynentach w ponad 40 krajach 

� Referencje od klientów z całego świata 

� Własne centra badawczo-rozwojowe zatrudniające wysokiej klasy inżynierów IT 

� Wysokie pozycje w rankingach analityków IT: DiS, Gartnera, IDC, Truffle 100 

� Własne Data Center umożliwiające świadczenie usług w wielu modelach, w tym SaaS i Managed Services 
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COMARCH ICT 

Comarch oferuje rozwiązania z zakresu Infrastruktury IT od ponad 16 lat. Oferta Comarch ICT wspiera funkc jonowanie 

przedsiębiorstw z sektora finansowego i ubezpieczeniowego, przemysłu paliwowego, a także firmy będące częścią 

międzynarodowego łańcucha sprzedaży detalicznej, jak też wiele innych większych i mniejszych jednostek 

reprezentujących każdy sektor rynku. W skład Comarch ICT wchodzi dużo zróżnicowanych rozwiązań i usług, które 

ewoluowały na przestrzeni lat.

Data Center Integration
& Outsourcing

IT Networks

Data Center Integration
& Outsourcing

IT NetworksData Center Integration
& Outsourcing

IT Networks
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Integracja i Outsourcing IT
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COMARCH ICT W PIGUŁCE

1996-2000
� Comarch wprowadza ofertę z zakresu infrastruktury.

� Comarch wprowadza do oferty rozwiązania z zakresu 
bezpieczeństwa IT i systemów sieciowych.

� Uruchomienie warszawskiego ośrodka Comarch Data Center.

� Współpraca z Siemens przy budowie DUBAI Internet CITY.

� Wprowadzenie do oferty usług outsourcingowych – 
realizacja projektu Renault. 

Początkowe lata działalności sektora to tworzenie zrębów pod 
przyszłe obszary produktowe. Terenem działania jest na razie 
tylko Polska, podpisujemy pierwsze kontrakty – umowę główną 
z Renault Polska na świadczenie usług integracji i outsourcingu 
IT oraz sieci transmisji danych WAN. Powstaje nasz pierwszy 
ośrodek przetwarzania danych.

Klienci: Polkomtel, Renault.

2005-2008
� Wejście CRM & Marketing na rynki 

zagraniczne - kontrakt globalny z BP.

� Rozwój ośrodka Data Center w Krakowie. 

Sektor dzięki kontraktowi globalnemu z BP rozpoczyna ekspansję 
w Europie Zachodniej. Nasze rozwiązania są dedykowane dla 
coraz większej liczby branż, pozyskujemy coraz większych, ref-
erencyjnych klientów. Mamy pierwsze wdrożenia w bankowości 
(system lojalnościowy w Credit Suisse), Comarch SFA roz-
poczyna projekty zagraniczne, w zakresie CRM & Marketing 
uruchamiamy sprzedaż na rynku USA – kontrakt z Jack Henry 
& Associates – i wchodzimy na rynek lotniczy.

Klienci: Polkomtel, Renault, BP Polska, MEN, ING Bank Śląski, 
Agros-Nova, Carlsberg Polska, Auchan, BP Global, Credit 
Suisse, S7 Airlines

2001-2004
� Powstaje Data Center w Krakowie – Pierwsi 

klienci to Ahold, Casper, Warta, NetBrokers.

� Podpisanie pierwszego projektu zagranicznego 
w zakresie sieci WAN – PNiG Kraków.

� Kontrakty Comarch z BP Polska, Statoil, Tesco i MEN.

� Wprowadzenie do oferty usług Contact Center 
- nawiązanie współpracy z firmą Avaya.

� Rozwój usług outsourcingu – duże projekty 
outsourcingowe dla administracji publicznej - MEN. 

Okres 2001-2004 to lata rozwoju i ekspansji w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Sektor wciąż zdobywa nowych klientów 
w Polsce, ale zaczyna aktywnie działać także poza granicami 
kraju. Rozwija się obszar systemów lojalnościowych, co 
wpływa na rozwój wdrożeń infrastrukturalnych. W zakresie 
infrastruktury mamy wdrożenia m.in. w MEN, Tesco, Polkomtel, 
Renault, BP Polska, MEN, Auchan, Metro Group
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OVERVIEW2009-2011
� Oferta Infrastruktury na rynku DACH, Comarch zajmuje 

czołowe pozycje w rankingu Top200 Computerworld,

� Rozbudowa CDC w Warszawie i Krakowie.

� Podział Infrastruktury na 3 niezależne obszary 
biznesowe, ze względu na poszerzenie oferty.

� Podpisanie umów na rynku amerykańskim – 
JetBlue, EHI, Mapco i Banco Popular.

2013-2014
� Uruchomienie ośrodka CDC w Dreźnie.

� Uruchomienie profesjonalnych usług Comarch 
Network Operations Center oraz Service Desk.

� Rozpoczęcie budowy nowego DC w Krakowie.
� Rebranding – Comarch IT Infrastructure 

zmienia swoją nazwę na Comarch ICT

2012
� Budowa ośrodka CDC w Lille i Dreźnie.

� Wyjście na rynki zagraniczne z szerszą 
ofertą rozwiązań infrastruktury.

� Otwarcie iMed24 – Comarch wprowadza 
ofertę dla branży medycznej.
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Comarch Network Managed Services (CNMS) - is a concept of solutions designed to create and maintain 
data networks, including WAN / LAN / WLAN. CNMS is a comprehensive solution for the construction or modernization of 
existing transmission networks, as well as the management and administration of these networks. In addition, we 
provide solutions for network security.

Comarch Contact Center (CCC) - is a comprehensive package of measures designed to support customer 
relationship management, and communication inside the organization. The solution proposed by Comarch facilitates 
efficient management of information within the company and allows the user to optimize the customer service 
process using customer owned systems. On request, Comarch Contact Center can also be provided in the service 
model. 

Comarch Network Operations Center (NOC) - a comprehensive solution as single point of contact with the 
client, providing technical support for the Monitoring and Service Desk in the area of   IT infrastructure and business 
applications for all types of businesses and institutions. Comarch Service Network Operations Center provides custom-
ers with current knowledge.

Comarch Network Managed Services (CNMS) - is a concept of solutions designed to create and maintain 
data networks, including WAN / LAN / WLAN. CNMS is a comprehensive solution for the construction or modernization of 
existing transmission networks, as well as the management and administration of these networks. In addition, we 
provide solutions for network security.

Comarch Contact Center (CCC) - is a comprehensive package of measures designed to support customer 
relationship management, and communication inside the organization. The solution proposed by Comarch facilitates 
efficient management of information within the company and allows the user to optimize the customer service 
process using customer owned systems. On request, Comarch Contact Center can also be provided in the service 
model. 

Comarch Network Operations Center (NOC) - a comprehensive solution as single point of contact with the 
client, providing technical support for the Monitoring and Service Desk in the area of   IT infrastructure and business 
applications for all types of businesses and institutions. Comarch Service Network Operations Center provides custom-
ers with current knowledge.

Comarch Network Managed Services (CNMS) - is a concept of solutions designed to create and maintain 
data networks, including WAN / LAN / WLAN. CNMS is a comprehensive solution for the construction or modernization of 
existing transmission networks, as well as the management and administration of these networks. In addition, we 
provide solutions for network security.

Comarch Contact Center (CCC) - is a comprehensive package of measures designed to support customer 
relationship management, and communication inside the organization. The solution proposed by Comarch facilitates 
efficient management of information within the company and allows the user to optimize the customer service 
process using customer owned systems. On request, Comarch Contact Center can also be provided in the service 
model. 

Comarch Network Operations Center (NOC) - a comprehensive solution as single point of contact with the 
client, providing technical support for the Monitoring and Service Desk in the area of   IT infrastructure and business 
applications for all types of businesses and institutions. Comarch Service Network Operations Center provides custom-
ers with current knowledge.

Comarch IT Networks

Oferowane przez Comarch rozwiązania mają na celu usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji, a także 

z partnerami biznesowymi i klientami. Comarch IT Networks to szereg rozwiązań pozwalających na integrację rozwiązań 

wspierających wymianę informacji i sprawną komunikację w firmie. Obejmuje to wszelkie technologie komunikacyjne, 

aplikacje, a także środki transmisji danych: jak sieci WAN czy LAN pozwalające nie tylko na usprawnienie komunikacji, ale 

również wymianę i dostęp do informacji firmowych.

Comarch Network Managed Services (CNMS) – to koncepcja rozwiązania 
przeznaczona do tworzenia i utrzymania sieci transmisji danych, w tym: WAN / LAN / WLAN. 
CNMS to kompleksowe rozwiązanie w zakresie budowy lub modernizacji istniejących sieci 
transmisji, a także zarządzania i administrowania tymi sieciami. Ponadto dostarczamy 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego. 

Comarch Contact Center (CCC) – to kompleksowy pakiet rozwiązań mających na 
celu wsparcie zarządzania relacjami z klientem, a także komunikacji wewnętrznej organizacji na 
wielu płaszczyznach biznesowych. Proponowane przez Comarch rozwiązanie ułatwia sprawne 
zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie oraz pozwala na zoptymalizowanie procesu obsługi 
klienta przy wykorzystaniu posiadanych przez klienta systemów informatycznych. Na życzenie 
klienta rozwiązanie Comarch Contact Center może być świadczone również w modelu usługowym. 

Comarch Network Operations Center (NOC) – to kompleksowe rozwiązanie 
stanowiące Pojedynczy Punkt Kontaktu z klientem, zapewniające wsparcie techniczne 
w zakresie Monitoringu oraz Service Desku w obszarze infrastruktury IT oraz aplikacji 
biznesowych dla wszelkiego typu przedsiębiorstw i instytucji. Usługa Comarch Network 
Operations Center zapewnia klientom bieżącą wiedzę na temat dostępności i wydajności 
poszczególnych elementów ich infrastruktury IT, systemów operacyjnych, czy platformy 
operacyjnej.



COMARCH CONTACT CENTER (CCC) 

Rozwiązanie Comarch umożliwiają wielokanałową komunikację pomiędzy klientami, agentami i ekspertami zarówno dla 

mniejszych centrum wsparcia, jak i dla dużych przedsiębiorstw obsługiwanych przez tysiące konsultantów. Rozwiązanie 

wspierające zarządzanie relacjami z klien tem na wielu płaszczyznach komunikacji, pozwala na zoptymalizowanie 

procesu obsługi klienta. W ramach platformy Comarch Contact Center oferujemy pełny zakres rozwiązań od Unified 

Communication poprzez IP Telephony aż do Contact Center w modelu usługowym. 

Unified Communication

Rozwiązanie, w którym wszystkie środki komunikacji, maile, telefony, 
poczta głosowa oraz połączenia wideo zostały zintegrowane w jedną 
platformę, pozwalając użytkownikom na wymianę informacji w 
czasie rzeczywistym bez względu na miejsce pobytu i 
wykorzystywane medium. 

Comarch Contact Center as a Service

platforma służąca do zarządzania relacjami z klientem udostępniana 
w modelu usługowym. Całość infrastruktury CC umieszczona jest 

w Comarch Data Center. Klient otrzymuje dostęp do systemu 
wraz z wymaganą liczbą stanowisk (telefon IP z licencją CC, 

aplikacje agenta CC oraz słuchawki). Rozwiązanie 
charakteryzuje skalowalność, dlatego można je w 

łatwy i szybki sposób dostosować do aktualnych 
potrzeb klienta.
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COMARCH NETWORK OPERATIONS CENTER (COMARCH NOC)

Comarch Network Operations Center to kompleksowe rozwiązanie stanowiące Pojedynczy Punkt Kontaktu z klientem 

(SPoC – Single Point of Contact), zapewniające wsparcie techniczne w  zakresie Monitoringu oraz Service Desku 

w obszarach infrastruktury IT oraz aplikacji biznesowych dla wszelkiego typu przedsiębiorstw i instytucji. 

Priorytetem działania NOC jest eliminacja, z możliwie jak największym wyprzedzeniem czasowym, wszelkich 

potencjalnych zagrożeń, a  także zapobieganie występowaniu przestojów i  incydentów w infrastrukturze IT klienta. 

Wykrycie incydentu powoduje bezzwłoczne zarejestrowanie go w  systemie zgłoszeniowym oraz natychmiastowe 

uruchomienie procedury naprawczej polegającej na przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i  powiadomieniu klienta 

o wystąpieniu incydentu. 

Comarch NOC wspiera także pracę i  rozwiązuje problemy użytkowników końcowych. Usługa Service Desk zapewnia 

Pierwszą Linię Wsparcia dla usług ciągłych związanych z systemami operacyjnymi, aplikacjami biznesowymi oraz 

infrastrukturą IT klientów. Konsultanci prowadzą kompleksową obsługę, zapewniając wielojęzyczne wsparcie (pomoc 

techniczną) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Ważnym elementem usług świadczonych przez Comarch NOC jest Raportowanie. Generowane raporty obejmują 

zarówno parametry techniczne jak i biznesowe. 

Obecnie Comarch NOC to:

 � usługi dla klientów z 17 krajach na 3 kontynentach

 � wsparcie kierowników projektów, 

 � druga i trzecia linia wsparcia 

 � dopasowane do wymagań każdego klienta 



COMARCH NETWORK MANAGED SERVICES (CNMS)

CNMS to kompleksowe rozwiązanie w zakresie dostarczania usług telekomunikacyjnych i informatycznych, które 

polegają na budowie nowej sieci WAN lub modernizacji już istniejącej, złożonej z różnorodnych łączy transmisji danych, 

urządzeń i protokołów w jednolitą, zintegrowaną strukturę sieciową zoptymalizowaną do potrzeb zarówno w obszarze 

łączy telekomunikacyjnych, jak i sprzętu sieciowego.

optymalizacja infrastruktury sieciowej 

gwarancja połączenia wszystkich lokalizacji  
w jedną siec WAN 

realizacja usług w oparciu o umowę SLA

zarzadzanie bezpieczeństwem sieci WAN 

usługa pierwszej linii wsparcia – jeden punkt 
kontaktu dla wszystkich lokalizacji

przejęcie kontaktów  
z operatorami telekomunikacyjnymi

ciągły monitoring i utrzymanie sieci WAN 

wsparcie dla użytkowników mobilnych 

umowy z operatorami w całej Europie  
– możliwość realizacji globalnych projektów WAN
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Comarch Data Center

Comarch Data Center to usługi będące alternatywą wobec rozbudowy własnych zasobów infrastruktury IT. Pozwalają 

czerpać korzyści z użytkowania specjalnie zaprojektowanych pomieszczeń bez konieczności ich budowy oraz tworzenia 

kosztownej infrastruktury technicznej. 



PaaS

SaaS

IaaS

DRC

Oferta Comarch Data Center jest ciągle rozszerzana, zostały wprowadzone nowe usługi, a obecnie są budowane nowe 

ośrodki. Naszym klientom gwarantujemy wysoki stopień bezpieczeństwa, niezawodność i ciągłość pracy. Dysponujemy 

własną infrastrukturą IT, wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem, a także certyfikatami świadczącymi o najwyższej 

jakości naszych usług.
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COMARCH SAAS

Software as a Service to oferta skierowana do klientów ceniących sobie kompleksowość obsługi, elastyczne podejście 

i niski koszt całkowity utrzymania systemu informatycznego (TCO). W jej zakres wchodzi dostawa aplikacji Comarch wraz 

z niezbędną infrastrukturą serwerową w modelu usługowym. Kontrahent nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów 

inwestycyjnych (CAPEX), a jedynie miesięczne koszty z tytułu użytkowania systemu (OPEX). W SaaS dostarczamy:

� aplikacje własne Comarch

� platformę sprzętową hostowaną w Comarch Data Center (warstwa serwerowa i sieciowa)

� niezbędne licencje opcje

� redundantne łącza dostępowe

� wsparcie techniczne oraz serwis dla oprogramowania i sprzętu

� usługi administracji aplikacjami i infrastrukturą IT

� usługę backupu

� całodobowy monitoring i nadzór nad elementami systemu i bardzo krótki czas reakcji/naprawy

� dostępność krytycznych systemów kontrahenta na poziomie 99,95% w skali roku

COMARCH PAAS 

W ramach Platform as a Service zapewniamy kontrahentom platformę sprzętowo-systemową wraz z całym zestawem 

usług towarzyszących tzw. managed services, a aplikacje biznesowe klientów hostowane na naszej platformie nie są 

dostarczone przez Comarch. W ramach PaaS dostarczamy:

� sprzęt (serwery i macierze) kolokowane w ośrodku(-ach) Comarch Data Center

� wszystkie niezbędne licencje obce

� usługi administracji systemami operacyjnymi i bazami danych

� zarządzanie warstwą sieciową i systemami bezpieczeństwa

� redundantne łącza telekomunikacyjne

� monitoring całego rozwiązania w trybie 24x7 i serwis z wysokim poziomem SLA



COMARCH IAAS

Usługa Infrastructure as a Service to usługa najmniej zaawansowana w rozumieniu zakresu usług oferowanych przez 

Comarch. Jej podstawowym założeniem jest udostępnienie klientom platformy sprzętowej do wykorzystania we 

własnym zakresie. Sprzęt kolokowany jest w bezpiecznym środowisku Comarch Data Center, a za utrzymanie warstwy 

programowej odpowiada klient. Comarch oferuje usługę wsparcia (remote hands) oraz usługi związane z monitoringiem 

urządzeń oraz opcjonalnie backupem. W ramach IaaS zapewniamy:

� kolokację systemów w bezpiecznych pomieszczeniach data center, zaprojektowanych i zabezpieczonych zgodnie 

z wysokimi standardami branżowymi

� współdzieloną infrastrukturę sieciową i system centralnego backupu

� redundantne łącza dostępowe do sieci Internet

COMARCH DRC 

Usługę Disaster Recovery Center oferujemy naszym klientom jako usługę samodzielną, jak również jako opcję do 

wszystkich pozostałych naszych usług. Polega ona na dostarczeniu zapasowego ośrodka przetwarzania danych dla 

firm realizujących politykę bezpieczeństwa informacji i plan ciągłości działania. W Comarch Data Center klienci lokują 

zapasowe środowisko informatyczne dla swoich krytycznych systemów biznesowych. Usługę DRC Comarch oferuje  

w jednym z poniższych modeli: 

� środowiska podstawowe i DRC rozlokowane w oddalonych od siebie ośrodkach Comarch Data Center

� środowisko podstawowe w lokalizacji klienta, DRC w ośrodku Comarch Data Center

� środowisko podstawowe w ośrodku Comarch Data Center, DRC w lokalizacji klienta
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Comarch Integration & Outsourcing

W ramach obszaru Integration & Outsourcing oferowany jest szeroki zakres usług ciągłych związanych z procesami IT 

oraz infrastrukturą klienta. Realizowane są usługi wdrożeniowe i integracyjne, migracje oraz audyty. 

Kadra wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz wieloletnie doświadczenie Comarch w realizacji projektów z zakresu 

integracji i outsourcingu pozwalają zapewnić optymalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej 

firmy. 

W zakres oferty Integration & Outsourcing wchodzą następujące grupy usług:

IT INTEGRATION

Business CONTINUITY

IT OUTSOURCING



COMARCH IT INTEGRATION

Jest to grupa usługi, których zadaniem jest dostosowanie środowiska IT klienta do nowych wymagań biznesowych 

i technicznych. Wspieramy klientów począwszy od etapu analizy i projektowania nowej platformy IT, poprzez dostawę 

odpowiednich urządzeń i oprogramowania, aż po fazę wdrożenia. Usługi dotyczą zarówno uruchomienia nowych 

systemów na nowych platformach, rozszerzenia funkcjonalności poprzez aktualizację wersji oprogramowania, 

jak i migracji pomiędzy systemami, konsolidacji systemów czy też wirtualizacji środowisk fizycznych obecnie 

wykorzystywanych przez klienta. 

Zakres usług:

Analiza i projektowanie systemów IT

Rozwiązania wysokiej dostępności

Backup i archiwizacja danych

Usługi wdrożeniowe i wsparcie techniczne

IT Integration jest jednym z podstawowych elementów rozwoju biznesu, dlatego powinna dawać Klientom możliwość 

uzyskiwania maksymalnych zysków z procesów informatycznych. Rozległa wiedza naszych specjalistów z zakresu 

rozwiązań informatycznych gwarantuje naszym klientom budowanie kompleksowych systemów IT w oparciu o najlepsze 

rozwiązania dostępne na rynku, przy zachowaniu optymalnych kosztów i zwrotu z inwestycji. Kluczowym elementem, 

gwarantującym sukces dostarczanych przez nas rozwiązań, jest wiedza nie tylko z zakresu IT, ale również z zarządzania 

i optymalizacji procesów biznesowych.
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Zakres usług:

  Disaster Recovery Office (DRO)

  Backup i archiwizacja danych

  Rozwiązania wysokiej dostępności

  Audyty IT: audyt infrastruktury IT, bezpieczeństwa IT,  
audyt wydajności IT oraz audyt efektywności

COMARCH BUSINESS CONTUNUITY

Jest to grupa usług, dzięki którym zapewniamy klientom wysoki poziom dostępności ich systemów, minimalizację 

skutków awarii i katastrof oraz możliwie szybki powrót do stanu sprzed awarii. W oparciu o powierzchnie biurowe 

Comarch w Krakowie i Warszawie oferujemy klientom biuro zapasowe dla ich kluczowych pracowników. Rozwiązania 

wysokiej dostępności to usługa dla tych klientów, dla których nawet kilkuminutowa awaria krytycznego systemu to 

gigantyczne straty. Ponadto oferujemy swoim Klientom usługi pozwalające uzyskać szczegółową wiedzę na temat 

funkcjonowania różnych obszarów IT w firmie oraz możliwości ich poprawy.

Disaster Recovery Office (DRO) – usługa polegająca na odtworzeniu środowiska biurowego, zapewnieniu infrastruktury 

IT i powierzchni biurowej dla kluczowych pracowników klienta w przypadku katastrofy w siedzibie firmy (pożar, powódź, 

przerwy w dostawie prądu).

Data Backup and Archiving – to kluczowy elementem zabezpieczania zasobów IT przed potencjalną utratą danych. Comarch 

oferuje rozwiązania backup dostarczane przez różnych producentów (Symantec NetBackup, Symantec BackupExec, Tivoli 

Storage Manager, EMC NetWorker), co pozwala na znaczną elastyczność w budowaniu kompleksowej i dostosowanej usługi . 

High Availability Solutions – rozwiązania zapewniające stały dostęp do krytycznych aplikacji biznesowych i danych. 

Jest to osiągane dzięki zastosowaniu rozwiązań klastrowych, które minimalizują przestoje spowodowane przez awarię. 

Usługi oferowane przez Comarch to: projektowanie, wdrażanie i administrowanie klastrów skupiające się na wydajności, 

niezawodności i mieszanych zespołów .

Audyty IT – grupa produktów, która składa się z usług audytorskich w różnych dziedzinach IT. Dzięki Audytu infrastruktury 

IT klient otrzymuje szczegółową informacje na temat sprzętu i oprogramowania w firmie, systemów i aplikacji. Audyt 

Bezpieczeństwa IT i Audyt Wydajności IT koncentrują się na poszczególnych aspektach systemów. Audyt Efektywności 

Operacyjnej daje wiedzę na temat funkcjonowania całego działu IT firmy.



COMARCH IT OUTSOURCING 

To grupa usług oferowanych dla Klientów w sposób selektywny lub jako kompleksowa usługa outsourcingu IT, zależnie 

od potrzeb danego biznesu. Jest to grupa usług ciągłych, których zadaniem jest zapewnienie kompleksowej obsługi 

IT dla klienta, począwszy od pełnego wsparcia dla użytkownika końcowego (Service Desk i opieka stanowiskowa), 

poprzez administrację sieciami LAN/WAN, infrastrukturą serwerową i bezpieczeństwa, aż po zarządzanie procesami IT, 

zgodnie z dobrymi praktykami biblioteki ITIL. Usługi realizujemy w oparciu o zespół doświadczonych inżynierów i Service 

Managerów zgodnie z uzgodnionymi parametrami SLA. 

Zakres usług:

� Obsługa infrastruktury użytkownika końcowego

� Zarządzanie infrastrukturą serwerową i platformą sprzetową

� Zarządzanie systemami operacyjnymi i środowiskiem wirtualnym

� Zarządzanie systemami sieciowymi i bezpieczeństwa
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR)

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 2012

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Polska

TYP PROJEKTU Usługi Comarch Integracja 

OPIS PROJEKTU 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzyła Comarch utrzymanie infrastruktury 

sprzętowej i teleinformatycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych we wszystkich oddziałach 

Agencji: w centrali Agencji zlokalizowanej w Warszawie, 16 Ośrodkach Regionalnych w miastach 

wojewódzkich oraz 314 Biurach Powiatowych. Podstawowym zadaniem Comarch jest zapewnienie 

nieprzerwanego działania platformy sprzętowej Agencji, jak najszybsze usuwanie awarii, zarządzanie 

platformą sprzętową Agencji zapewniając efektywny przepływ środków finansowych pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego. 

Świadczone przez Comarch usługi obejmują:

� utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych

� utrzymanie Systemu Dystrybucji oprogramowania HP RADIA

� utrzymanie Systemów HP-UX i Linux 

� utrzymanie Systemu Pamięci Masowych

� zapewnienie ciągłości działania platformy sprzętowej

� zarządzanie bezpieczeństwem danych 

� administracja środowiskiem backupowym

KORZYŚCI

� zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych Agencji

� optymalizacja procesu zarządzania platformą sprzętową

� dostęp do najnowszych technologii

� 24-godzinny monitoring wydajności i dostępności aplikacji

� zdalna obsługa alertów



Alior Bank

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Polska

TYP PROJEKTU Comarch Contact Center 

OPIS PROJEKTU 

� Wdrożenie rozwiązania Contact Center w oparciu o platformę telekomunikacyjną Avaya Aura oraz 

aplikację Comarch Contact Center. 

� W skład systemu wchodzą następujące komponenty: 

» Moduł PDS efektywnie wspierający agentów w procesie prowadzenia kampanii wychodzących 

» Moduł IVR zintegrowany z systemami uwierzytelniania 

» Zdublowany system rejestracji rozmów dla potrzeb platformy bankowej i maklerskiej

» Moduł raportujący umożliwiający konsolidację danych czasu rzeczywistego gromadzonych  

w Contact Center z danymi pochodzącymi z systemów wewnętrznych

� kompleksowa platforma CAFE odpowiedzialna za obsługę klienta w oddziałach, kanale 

internetowym i telefonicznym oraz Contact Center. Platforma integruje systemy: 

» Comarch CRM – zarządzanie relacjami z klientem

» Comarch Campaign Managment – zarządzanie kampaniami marketingowymi, informacyjnymi 

i serwisowymi

» Comarch Contact Center – integracja z platformą telekomunikacyjną, obsługa rozmów 

przychodzących i wychodzących

» Comarch Credit Process Management – wsparcie procesów kredytowych

» Comarch Teller Application – obsługa oddziałowa klientów (wpłaty, wypłaty, przelewy, otwieranie 

rachunków itp.)

KORZYŚCI

� automatyczne kierowanie połączeń do agentów posiadających odpowiednie umiejętności, rozmowy 

są rejestrowane, a działalność agentów jest raportowana w czasie rzeczywistym 

� technologia VoIP umożliwia łatwe przemieszczanie telefonów pomiędzy lokalizacjami 

� aplikacja Comarch Contact Center udostępnia usługi poprzez jeden spójny interfejs WWW 

� skalowalność systemu do 36 000 terminali i 12 000 linii trunkowych umożliwia podążanie za 

dynamicznym rozwojem firmy
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Auchan Telecom

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 2006

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Francja

TYP PROJEKTU Hosting Platformy Comarch BSS – SaaS model

OPIS PROJEKTU 

Zakres projektu obejmował wdrożenie systemu Comarch MVNO w Comarch Data Center w Krakowie oraz 
Disaster Recovery Center w drugim ośrodku w Warszawie, na zasadzie umowy na świadczenie usług 
hostingu. Zakres usług w projekcie obejmuje utrzymanie oraz administrację następujących elementów:

� Hardware (data center, sieć, bezpieczeństwo, serwery, storage)

� Software (systemy operacyjne, bazy danych, backup, klastry High Availability, wirtualizatory)

� Platforma aplikacyjna – system bilingowy dla MVNO

KORZYŚCI

� oszczędność kosztów poprzez outsourcing platformy billingowej do Comarch Data Center

� lepsza utylizacja serwerów związana z umieszczaniem części aplikacyjnej w prywatnej Chmurze 

Obliczeniowej 

� jeden punkt kontaktu dla klienta obejmujący część hostingową oraz aplikacyjną



BP
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 2003

ZASIĘG GEOGRAFICZNY 

Hosting - Kraje Unii Europejskiej (Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, 

Francja (obecnie Delek))  

Outsourcing WAN - Polska

TYP PROJEKTU
Outsourcing sieci WAN, a także projekt hostingowy dla zapewnienia usługi dostar czania platformy 

sprzętowej wraz z rozwiązaniem Comarch Loyalty Management w modelu Software as a Service. 

OPIS PROJEKTU 

Zakres usług hostingowej obejmuje: 

� administrację platformą 

� monitoring i helpdesk 

� zapewnienie czasu procesowania transakcji 550ms 

� zapewnienie wydajności do 150 transakcji na sekundę 

� zapasowy ośrodek Data Center (Disaster Recovery Center) 

� zarządzanie cyklem życia sprzętu (migrację i rozbudowę środowiska) 

Usługa utrzymania systemów: migracja z platformy Unix (Sun Sparc Solaris) na technologię x86, 

migracja wersji bazy danych zaczynając od Oracle DB 9i poprzez 10g, obecnie 11g oraz przeniesienie 

hurtowni danych do centrum zapasowego dla uzyskania lepszej wydajności.

Zakres usług WAN obejmuje: 

� sieć WAN dla 450 lokalizacji klienta

� opracowanie koncepcji sieci WAN zbudowanej o dostępne w danej lokalizacji usługi transmisji 

danych

� pośrednictwo Comarch w zakresie kontaktów z Operatorami (TPSA, Satlynx, Crowley)

� dostarczenie urządzeń sieciowych (routery) wraz z niezbędnymi łączami telekomunikacyjnymi

� konfigurację i instalację routerów, switchy zgodnie z wymogami i standardami BP Europe SE

KORZYŚCI

� jeden punkt kontaktu - w razie awarii klient kontaktuje się tylko z Comarch, również dla potrzeb 

hostingowych i aplikacyjnych

� gwarancja dostępności systemów na poziomie 99,8% w skali roku

� monitoring, zarządzanie i serwis sieci

� klarowny sposób oceny jakości gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement) 

� stały poziom kosztów obsługi (abonament miesięczny określony w umowie)

� możliwość skupienia się na kluczowej działalności biznesowej
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Grupa CEZ

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
2005 umowa podpisana ze Spółką Elektrownia Skawina.  

Obecnie Elektrownia Skawina należy do Grupy Cez

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Polska

TYP PROJEKTU Outsourcing Zarządzania Infrastrukturą IT dla grupy Cez Polska

OPIS PROJEKTU 

Cały proces biznesowy klienta oraz administracja systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji znalazły 

się pod opieką specjalistów Comarch. Comarch zaprojektował i opracował rozwiązania pozwalające 

zintegrować i usprawnić działanie infrastruktury IT u klienta. Dużym wyzwaniem była integracja oddziałów 

CEZ Polska i połączenie z macierzystą firmą zlokalizowaną w Czechach.

Usługi świadczone dla CEZ Polska obejmują m.in:

� obsługę i zarządzanie użytkownikami 

� zarządzanie serwerami

� serwis sprzętowy

� usługi sieciowe i zarządzanie LAN/WAN

� zarządzanie bezpieczeństwem

� zarządzanie telekomunikacją (centrala telefoniczna, łącza, telefonia komórkowa)

� zarządzanie oprogramowaniem i systemem pocztowym

� administracja Użytkownikami Sieci

� Help Desk

� redukcja kosztów związanych z utrzymaniem działu IT

� wzrost przychodów firmy

KORZYŚCI

� poprawa efektywności

� oszczędność czasu pozwalająca skupić się na podstawowej działalności firmy

� lepsza kontrola wydatków na technologię informatyczną

� zwiększenie funkcjonalności systemów komputerowych



Esselte

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 2005

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Międzynarodowy

TYP PROJEKTU  Hosting kluczowych systemów w Comarch Data Center

OPIS PROJEKTU 

Kompletna, dedykowana infrastruktura serwerowa stanowi platformę dla działających globalnie sys-
temów ERP, CRM oraz serwerów korporacyjnej poczty e-mail. W ramach kontraktu systemy ulokowane są 
w krakowskim Comarch Data Center, a wykwalifikowani specjaliści zapewniają pełną usługę zarządzania 
hostowanym środowiskiem włączając w to pełny monitoring 24/7/365.

Największym wyzwaniem w tym projekcie było przeniesienie pełnej infrastruktury klienta z niemieckiej 
serwerowni do Comarch Data Center w Krakowie w okresie przerwy serwisowej trwającej weekend. 

KORZYŚCI

� brak wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną, którą zapewnia Comarch

� uporządkowanie struktury wydatkow (CAPEXàOPEX)

� klient otrzymując kompleksową usługę może skoncentrować się na własnej działalności biznesowej

� zapewnienie ciągłości pracy kluczowych systemów oraz dostępności i bezpieczeństwa danych
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Hurtigruten 

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 2012

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Międzynarodowy

TYP PROJEKTU Comarch Contact Center wraz z platformą Aspect Unified IP7 i WFM

OPIS PROJEKTU 

Na podstawie umowy Comarch dostarczył i wdrożył rozwiązania Aspect Unified IP 7 i WFM. W ramach 

umowy Comarch świadczy następujące usługi objęte umową SLA:

� wsparcie dla sprzętu: proces obsługi wsparcia sprzętowego, zdalna identyfikacja problemów, 

dostarczanie sprzętu zastępczego, naprawa sprzętu i jego ponowna instalacja, obsługa zamówień 

na nowy sprzęt, przeprowadzanie testów, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej 

� wsparcie dla oprogramowania: proces obsługi wparcia dla oprogramowania, uzyskanie informacji 

diagnostycznych, eskalacja problemu u producenta, ponowne instalowanie oprogramowania  

w razie awarii, analiza i diagnoza problemów z działaniem oprogramowania, dostarczanie i wdrażanie 

niezbędnych aktualizacji, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej, 

W skład platformy Unified IP wdrożonej w firmie Hurtigruten wchodzą następujące elementy składowe:

� samoobsługowy portal głosowy [IVR] 

� obsługa wiadomości tekstowych [SMS] 

� wsparcie poczty elektronicznej

� automatyzacja kampanii wychodzących [PDS]

� system automatycznej dystrybucji połączeń przychodzących [ACAD]

KORZYŚCI

� udostępnienie konsultantom możliwości multimedialnej komunikacji w czasie rzeczywistym 

� lepsza informacja o dostępności konsultantów, kierowników, ekspertów i pozostałych członków 

organizacji

� usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za obsługę klienta – 

zwiększenie ilości spraw załatwianych podczas pierwszego kontaktu

� pozwala na komunikację z klientem z wykorzystaniem dowolnego kanału komunikacji 

� uproszczenie struktury kosztów i zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki wykorzystaniu technik 

wirtualizacji



Renault Polska

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 2000

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Polska, Litwa, Łotwa, Estonia

TYP PROJEKTU Outsourcing IT

OPIS PROJEKTU 

Projekt został zrealizowany w bardzo krótkim terminie – 6 miesięcy od podpisania umowy. W celu 
zwiększenia niezawodności i optymalizacji kosztowej zmieniona została topologia sieci – z rozwiązania 
opartego o centralny punkt na system rozproszony, w którym każda placówka posiada łącze do Internetu. 
Dla zapewnienia większej niezawodności w kluczowych oddziałach zainstalowano łącze zapasowe 
i odpowiednie urządzenia sieciowe Cisco. W poszczególnych lokalizacjach zapewniony został dostęp 
do aplikacji biznesowej, udostępnianej w modelu ASP, w oparciu o dedykowane szyfrowane tunele VPN.

W zakres świadczonych usług wchodzi m.in.: 

� pełna administracja, zarządzanie i utrzymanie:

» sieci teleinformatycznej dla 140 oddziałów

» platformy sprzętowej dla aplikacji

» platformy systemowej

» systemów bezpieczeństwa

» infrastruktury end-user

� wdrożenie projektu dla usprawnienia procesu migracji:

» przygotowanie zasobów data center

» przygotowanie nowej wersji aplikacji przez Renault Francja

» implementacja „pilota” w kilku oddziałach

» wdrożenie nowej platformy komunikacyjnej

» migracja stacji end-user

KORZYŚCI

� redukcja kosztów związanych z utrzymaniem działu IT

� zwiększenie funkcjonalności systemów komputerowych

� możliwość kontynuacji strategii koncentracji działalności firmy na rozwoju biznesu

� przeniesienie ryzyka związanego z obsługą i eksploatacją infrastruktury IT na Comarch S.A.

� elastyczne dopasowanie wydatków inwestycyjnych do założeń budżetowych

O NAS

DATA CENTER

IT NETWORKS

INTEGRATION  
& OUTSOURCING

KLIENCI  
I PARTNERZY 

DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWA



40

STRONA

KLIENCI  
I PARTNERZY

Statoil

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 2003

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Polska

TYP PROJEKTU Outsourcing sieci WAN 

OPIS PROJEKTU 

� Projekt obejmuje 360 lokalizacji, dla których dostarczamy łącza telekomunikacyjne różnych 

technologii (MPLS, CDMA, VSAT itp.), 

� Realizujemy “usługi dodatkowe” takie jak: instalacja, konfiguracja, monitoring, czy zarządzanie siecią.

� W 2010 roku wdrożenie usługi Comarch Network Managed Services - zapewnieniu dostępu do systemu 

kart płatniczych oraz aplikacji biznesowych na odpowiednio wysokim poziomie bezpieczeństwa 

wraz z zachowaniem ustalonego poziomu SLA. 

Zakres projektu obejmował: 

� wypracowanie koncepcji zmian w sieci WAN 

� współpracę z operatorami (Netia, Orange, TTcomm)

� przygotowanie harmonogramu prac 

� powołanie zespołu inżynierów ze strony Comarch oraz operatorów odpowiedzialnych za realizacje 

prac

� rekonfigurację urządzeń sieciowych 

� przeprowadzenie testów przepustowości łączy, podjęcie ewentualnych działań naprawczych. 

� od 2012 roku realizacja projektu wdrożenia i utrzymania Platformy Dostępowej do Sieci Bezprzewodowej 

WiFi. Zakres obowiązków Comarch SA obejmował: wykonanie wdrożenia i udostępnienie platformy 

dostępowej do sieci bezprzewodowej w lokalizacjach Statoil, stworzenie strony startowej www, 

instalację łączy telekomunikacyjnych, świadczenie usługi utrzymania dla platformy dostępowej do 

sieci bezprzewodowej i łączy telekomunikacyjnych. Obecnie usługa jest świadczona dla 180 stacji  

i planowane są kolejne wdrożenia

KORZYŚCI

� obniżenie miesięcznych kosztów utrzymania przy jednoczesnym znaczącym zwiększeniu 

przepustowości łączy

� przeniesienie pełnej odpowiedzialności za sieć WAN na Comarch 

� profesjonalna opieka monitoringu oraz serwisu w trybie 24x7 

� klarowny sposób oceny jakości gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement) 

� wdrożenie usługi HotSpot pozwoliło na wzmocnienie marki wśród użytkowników stacji,  

a także zwiększenie sprzedaży usług dodatkowych 

� usługa HotSpot stała się dodatkowym kanałem komunikacji firmy ze swoimi klientami



Valeo Group

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 2011

ZASIĘG GEOGRAFICZNY Polska, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja

TYP PROJEKTU  Outsourcing IT

OPIS PROJEKTU 

Od 2011 roku Comarch świadczy dla wszystkich lokalizacji grupy Valeo w Polsce (Skawina, Czechowice-

Dziedzice, Chrzanów, Warszawa) usługi outsourcingowe w zakresie Serivce Desk, infrastruktury 

użytkownika końcowego, infrastruktury serwerowej oraz sieciowej. Usługi świadczone są przez inżynierów 

Comarch zdalnie z Krakowa oraz bezpośrednio w lokalizacjach klienta. W styczniu 2014 umowa została 

rozszerzona o nowe spółki z grupy Valeo w Niemczech, Holandii, Norwegii i Szwecji. Zdalne wsparcie dla 

użytkowników końcowych w nowych lokalizacjach realizowane jest w języku niemieckim i angielskim. 

Zakres usług outsourcingowych:

� Service Desk (pojedynczy punkt kontaktu dla ponad 2 700 użytkowników)

� wsparcie stanowiskowe dla użytkownika końcowego (w 6 lokalizacjach) 

� administracja infrastrukturą serwerową

� serwis sprzętu IT

� administracja siecią LAN/WAN

� pro-aktywny monitoring środowiska IT

� wsparcie dla usług krytycznych w trybie 24x7x365

KORZYŚCI

� poprawa efektywności bieżącej obsługi IT

� możliwość skupienia się na strategicznych potrzebach firmy w zakresie IT

� jeden wiarygodny partner świadczący usługi w kilku krajach

� większa elastyczność IT dzięki skalowalnej umowie outsourcingowej
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KOMUNIKACJA

ROZWIĄZANIA SIECIOWE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

Firma Comarch SA, w tym także sektor Infrastruktura IT, prowadzi intensywną politykę, której celem jest budowanie 

relacji z partnerami technologicznymi. Obecnie współpracujemy z firmami będącymi wiodącymi na świecie dostawcami 

sprzętu, usług i technologii IT. 

Ich potencjał i rozwiązania wspierają ofertę produktową firmy Comarch i tym samym zapewniają nam nieustanny rozwój 

i pozwalają zaoferować pełen wachlarz rozwiązań. Partnerstwo z wiodącymi dostawcami technologii informatycznych 

oznacza dla naszych klientów przede wszystkim najwyższą jakość wdrażanych rozwiązań. 



DATA CENTER 

BEZPIECZEŃSTWO

O NAS

DATA CENTER

IT NETWORKS

INTEGRATION  
& OUTSOURCING

KLIENCI  
I PARTNERZY 

DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWA





DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWA

6

O NAS

DATA CENTER

IT NETWORKS

INTEGRATION  
& OUTSOURCING

KLIENCI  
I PARTNERZY 

DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWA



46
STRONA

DZIAŁALNOŚĆ 
MIĘDZYNARODOWA

Ekspansja Zagraniczna 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma Comarch poszerzyła zakres swoich działań do obszaru ponad 40 krajów na  

5 kontynentach. Ekspansja geograficzna objęła również rozwiązania Comarch Infrastruktura IT. Wieloletnie doświadczenie 

oraz rozwój kompetencji w zakresie usług infrastrukturalnych popartych szeroką ofertą produktową sprawiły, że dziś 

usługi te dostępne są już nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Francji, krajach Beneluksu oraz w Wielkiej Brytanii. 



NIEMCY

Rosnąca liczba projektów realizowanych dla klientów zagranicznych, przyczyniła się do podjęcia decyzji o inwestycji 

w zagraniczne ośrodki przetwarzania danych. Od 1 lipca 2011 r. Comarch dysponuje nowym Data Center zlokalizowanym 

we Frankfurcie nad Menem. Korzysta w tym zakresie z zasobów partnera – firmy e-Shelter, która posiada we Frankfurcie 

dwie oddzielne lokalizacje. Tworzą one wspólne Centrum Przetwarzania Danych klasy TIER IV, które pełni rolę Twin Data 

Center. 

Niespełna 2 lata później, w kwietniu 2013, Comarch otworzył własny nowoczesny ośrodek Data Center w Dreźnie. Jego 

uruchomienie to wynik konsekwentnego inwestowania w rozwój usług IT dla rynków zachodnich, a także odpowiedź na 

potrzeby klientów, którzy często preferują przechowywanie danych na terenie kraju, w którym działają. Niemieccy klienci 

Comarch stawiają wysokie wymagania pod względem bezpieczeństwa, ochrony danych oraz dostępności danego 

środowiska. Dzięki własnemu DC w Dreźnie oraz partnerstwu z e-Shelter, Comarch jest w stanie zapewnić najwyższe 

standardy jakości. Comarch dostarcza na rynek niemiecki kompleksowe usługi Cloud Services. Udostępnia nie tylko 

usługi w zakresie infrastruktury, platformy, Software as a Service, ale również modele typu Private, Community, Public 

i Hybrid Cloud. Tym samym, Comarch może zaoferować klientom wszystkie opcje dostępności, wydajności, czasu reakcji 

i czasu odtworzenia wg uprzednio ustalonych w specyfikacji Service Level Agreement (SLA) parametrów.
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BENELUKS

W Luksemburgu Comarch zlokalizował jeden ze swoich oddziałów. Dostarczane sa tu przede wszystkim rozwiązania 

i aplikacje dla instytucji finansowych działających na terenie Beneluxu, a także świadczone są profesjonalne usługi 

IT (managed services, cloud computing: IaaS/PaaS/Saas). Realizacja usług zarządzania (managed services), private 

cloud computing (IaaS/PaaS/SaaS) opiera się na współpracy z dostawcami przestrzeni data center, którzy zapewniają 

najwyższe standardy w tej branży, gdzie gwarantowany poziom dostępności ośrodka to 99,995%. 



FRANCJA

Kolejnym etapem rozwoju usług Comarch Data Center na 

zachodzie jest budowa nowego ośrodka we francuskim Lille. 

Będzie on zajmował powierzchnię 1500 m2. Data Center w Lille 

będzie stanowić strategiczny ośrodek przetwarzania danych 

dla regionu Francji, Beneluksu i Wielkiej Brytanii. Data Center 

w Lille to także nowy element w europejskiej sieci Comarch 

DC, które zostaną połączone za pomocą sieci WAN. Zapewni 

to bezpieczeństwo, wysoką dostępność systemów oraz 

znacznie usprawni komunikację pomiędzy ośrodkami data 

center.

STANY ZJEDNOCZONE

Na potrzeby projektów realizowanych w Ameryce Północnej, Comarch od 2009 roku współpracuje z dostawcą 

infrastruktury Data Center - firmą CenturyLink. W oparciu o ośrodki przetwarzania danych w Chicago oraz Columbus, 

Comarch świadczy usługi zarządzania dla platformy sprzętowo-systemowej. Dzięki temu może zaoferować klientom 

kompleksowe rozwiązania biznesowe uwzględniające zarówno aplikację Comarch, jak i całą infrastrukturę IT konieczną, 

aby system działał stabilnie, wydajnie i niezawodnie. Dzięki dwóm ośrodkom Data Center oddalonym od siebie o około 

500km Comarch jest w stanie zapewnić również usługi zapasowego centrum danych.

Usługi zarządzania infrastrukturą IT w USA realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów Comarch, zdalnie z ośrodków 

kompetencyjnych w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. 

Comarch działa w oparciu o najwyższe standardy jakości poświadczone certyfikatami, m.in. ISAE 3402, PCI DSS, a dzięki 

pracy w trybie 24x7x365 klienci mają gwarancję wysokiej dostępności usług oraz szybkiego czasu reakcji i odtworzenia 

zgodnie z ustalonymi parametrami SLA. Obecnie Comarch świadczy usługi dla klientów z branży lotniczej, paliwowej 

i finansowej zarówno z USA, jak i innych państw Ameryki Północnej i Środkowej, m.in. z Dominikany.
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WIELKA BRYTANIA 

Na terenie Wielkiej Brytanii Comarch współpracuje 

z dwoma dostawcami Data Center. Dzięki czemu możliwe 

jest umieszczenia danych klientów w Londynie i Slaugh – 

dwóch ośrodkach Data Center oddalonych od siebie o około 

30 km. Współpraca z Partnerami odbywa się w modelu 

dostarczania usług (nearshoring), dzięki czemu możliwe 

jest wspólne oferowanie klientom brytyjskim usług IT.

Zagraniczne ośrodki wynajmowane od partnerów w USA 

i Wielkiej Brytanii stanowią uzupełnienie oferty Comarch 

Infrastruktura IT. 

Niezależnie od tego, czy systemy są eksploatowane we 

własnych centrach czy w wynajętych, wszystkie systemy 

IT są zarządzanie przez specjalistów z Comarch, którzy 

towarzyszą klientom na wszystkich etapach realizacji projektu, począwszy od przygotowania wstępnej koncepcji (Proof 

of Concept), poprzez projektowanie rozwiązań, ich implementację lub migrację, do utrzymania i zarządzania. 

Comarch Infrastruktura IT świadczy usługi dla klientów także w innych krajach m.in.: w Norwegii, Słowacji, Łotwie, 

Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Rosji.





Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych. Jako międzynarodowy integrator i twórca innowacyjnych 
systemów informatycznych dostarcza rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki: telekomunikacji, finansów, bankowości 
i ubezpieczeń, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej oraz utilities, a także sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Comarch jest firmą specjalizującą się w systemach obsługi klientów, systemach zarządzania przedsiębiorstwem ERP, bezpieczeństwie 
informatycznym, systemach CRM i wsparcia sprzedaży, komunikacji elektronicznej oraz business intelligence. Oferuje również 
usługi outsourcingu informatycznego i konsultingu. Dzięki działalności całej Grupy Kapitałowej Comarch firma stworzyła całą gamę 
gotowych produktów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona odbiorców.

Spółka wyrosła ze środowiska akademickiego i od momentu założenia rozrasta się w ponadnarodową sieć spółek zależnych i partnerów 
na całym świecie. Zatrudnia obecnie ponad 4 tysiące najwyższej klasy specjalistów (programistów, informatyków i ekonomistów 
– absolwentów najlepszych uczelni polskich i zagranicznych), od Chicago po Szanghaj (na terenie Europy, obu Ameryk i Bliskiego 
Wschodu oraz Azji). Comarch jest notowany na GPW w Warszawie (symbol CMR). Przejmując w 2008 roku niemiecką grupę SoftM 
umacnia swoją pozycję na rynkach DACH.

Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.051.637,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. 
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