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ZUS wybrał platformę IBM Z, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i efektywność systemu KSI, 
który jest sercem systemu emerytalnego 
w Polsce. Czteroletnia umowa – zawarta 
w grudniu 2018 r. – o wartości 70,5 mln PLN 
pozwala zagwarantować dalszy rozwój systemu 
w ramach strategii ZUS na lata 2016-2020, 

której celem jest m.in. usprawnienie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji.

KSI ZUS należy do dziesięciu największych na  
świecie systemów IT – obsługuje około 24 milionów 
obywateli, przetwarza 900 mln dokumentów 
w skali roku i operuje na 140 TB danych. Aby 
pomóc chronić dane klientów i zapewnić zgodność 
z nowymi regulacjami, w tym RODO, ZUS wybrał 
system IBM z14, który oferuje pełne szyfrowanie 
danych i może przetwarzać 850 milionów w pełni 
szyfrowanych transakcji dziennie.

„Priorytetami są dla nas zarówno wiarygodność, 
stabilność i bezpieczeństwo systemu ZUS jak 
również akceptowalny poziom kosztowy. Dzięki 
umowie wiążącej oba podmioty w ciągu kolejnych 
czterech lat możliwa będzie dalsza efektywna 
współpraca z IBM, jak również rozbudowa 
systemu” – podkreśla Krzysztof Dyki, członek 
zarządu ZUS ds. informatycznych.

„W ciągu ostatnich dwóch dekad wyzwania 
związane ze sprawnym funkcjonowaniem systemu 
informatycznego w ZUS znacznie się zmieniły. 
Wzrosła ilość danych ubezpieczonych i płatników, 
zapotrzebowanie na moce obliczeniowe oraz 

zmieniły się standardy ochrony danych przed 
atakami. Jednak pomimo upływu lat niezmiennie 
priorytetami są dla nas wiarygodność, stabilność 
i bezpieczeństwo, które powierzamy najnowszej 
technologii IBM Z” – dodaje Krzysztof Dyki.

Zakup przez ZUS najnowszej wersji platformy 
IBM Z to istotne wzmocnienie dla obecnego 
systemu emerytalnego w Polsce. Dzięki nowej 
inwestycji KSI staje się nowocześniejszy oraz 
poprawia się jakość obsługi klientów. Oparty na 
platformie IBM Z system KSI korzysta na co dzień 
z 300 aplikacji, a najnowsza wersja platformy 
IBM z14 wyróżnia się 35% większą zdolnością 
przetwarzania danych i trzykrotnie większą 
pamięcią niż poprzednie jej generacje.

„Cieszymy się z dalszej współpracy z ZUS 
w obszarze optymalizacji i uproszczenia działań 
operacyjnych. IBM Z oferuje obecnie najwyższy 
dostępny poziom bezpieczeństwa, pełne 
szyfrowanie i efektywność kosztową. Efektywność 
kosztowa tego rozwiązania polega na tym, że 
jego koszt przy zastosowaniu zbliżonych obciążeń 
to zaledwie 6% wydatków na podobne systemy 
szyfrujące” – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor 
Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.Krzysztof Dyki, członek zarządu ZUS ds. informatycznych.

Nasi klienci i ich droga do chmury: 
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia  
bezpieczeństwa danych klientów 

http://m.in
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Przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jako 
instytucją zaufania społecznego stoi szczególne 
zadanie – zapewnienie sprawnej i szybkiej obsługi 
milionów Klientów. Konsekwencją postępującej 
transformacji cyfrowej gospodarki jest rozwój 
e-usług. Uruchomienie kolejnych e-usług jest 
jednym z kluczowych celów wpisanych w dalszą 
strategię rozwoju technologicznego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Bieżące księgowanie miliardów złotych składek 
i wypłata miliardów złotych świadczeń wymaga 
zapewnienia nieprzerwanej ciągłości przetwarzania 
danych, jak również ograniczenia do minimum 
ryzyka jakichkolwiek zakłóceń w procesie obsługi 
24 milionów obywateli. W obliczu tak wielkich 
wyzwań wybór najnowszej platformy transakcyjnej 
IBM warunkowało spełnienie wysokich 
wymagań w zakresie szyfrowania, wydajności 
i niezawodności, które mają na celu ochronę 
krytycznych operacji i strategicznych zasobów.

Rozważając zakup nowej infrastruktury 
braliśmy pod uwagę uproszczenie środowiska 
informatycznego, zarówno w wymiarze 
operacyjnym, jak i kosztowym. Ważne było 
również ograniczenie kosztów ryzyka.

Obecnie świat zmienia się szybciej niż 
kiedykolwiek. Podobnie zmieniają się też 
oczekiwania i potrzeby naszych Klientów. 
Podejmując decyzje zakupowe, wymagamy od 

partnerów dynamiki działania, otwartości na 
nietypowe zapytania i elastyczności biznesowej. 
Transformacja cyfrowa w oparciu o technologię 
IBM wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

ZASIĘG I SKALA KSI
Kompleksowy System Informatyczny (KSI) 
ZUS działa w Polsce od ponad 20 lat i należy 
do największych systemów IT na świecie. KSI 
wspiera obsługę około 24 milionów klientów, 
w skali roku przetwarza 900 mln dokumentów, 
operuje na 140 TB danych.

Krzysztof Dyki 
członek zarządu ZUS  
ds. informatycznych.

ZUS stawia na najwyższy poziom bezpieczeństwa danych
Najnowsza generacja serwerów IBM Z zapewni niespotykaną jak dotąd wydajność  
i niezawodność Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:  
https://www.youtube.com/user/sokudy/videos

https://www.youtube.com/user/sokudy/videos
https://www.youtube.com/user/sokudy/videos
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RemoteMyApp będzie korzystać z zasobów  
IBM Cloud w celu zwiększenia globalnego zasięgu 
działania oraz skalowalności platformy 
gamingowej Vortex. Pozwala ona użytkownikom 
na prowadzenie rozgrywek przez aplikacje 
w dowolnym miejscu na świecie i prawie na 
każdym urządzeniu – smartfonie, tablecie czy 
nawet smart TV – bez konieczności pobierania 
samej gry. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników 
i zwiększeniem zasięgu działania na rynki Ameryki 
Łacińskiej i Południowo-Wschodniej Azji, Vortex 
potrzebował zwiększenia skalowalności usług, 
aktualizacji i funkcjonalności, aby jeszcze lepiej 
sprostać rosnącym potrzebom graczy. 

Chmura IBM na potrzeby platformy Vortex, pozwala 
na korzystanie z zasobów i mocy obliczeniowej 
wraz z kartami graficznymi GPU. W ramach 
współpracy IBM udostępnia wysokowydajne 
serwery w kilku spośród swoich 60 Data Center 
znajdujących się w wielu miejscach na całym 
świecie. Dzięki temu Vortex może obsłużyć 
w zasadzie nieskończoną liczbę graczy na 
wszystkich kontynentach, jednocześnie nie 
ograniczając wydajności i jakości usług oraz przy jak 
najmniejszym opóźnieniu. Biblioteka gier jest 
dostępna w chmurze, dlatego mogą z niej korzystać 
posiadacze nawet starszego sprzętu, gdyż ciężar 
obliczeń związanych m.in. z generowaniem grafiki 
został przeniesiony do chmury.

Sukces gier online to efekt dwóch czynników  
– stałego wzrostu liczby graczy oraz rosnącej 
popularności urządzeń mobilnych. Wdrożenie 
w Vortex jest jednym z przykładów wykorzystania 
przez firmy tego sektora rynku rozwiązań chmury 
IBM. Wcześniej z rozwiązań IBM Cloud 
skorzystały takie firmy jak: EA’s Firemonkeys,  
Exit Games, and LiquidSky. Wszystko po to,  
aby zwiększyć satysfakcję użytkowników 
i przyspieszyć wprowadzanie nowych gier  
na konkurencyjnym globalnym rynku.

„Gaming jest aktualnie najszybciej rozwijającym 
się sektorem branży rozrywkowej, a sama 
sprzedaż gier wideo przynosi prawie trzy razy 
więcej przychodów niż światowy przemysł 
filmowy” – mówi Andreas Hestbeck, CEO 
w RemoteMyApp. Posiadamy użytkowników 
w niemal każdym miejscu na świecie, dlatego do 
dalszego rozwoju potrzebowaliśmy zaufanego 
partnera. IBM zaoferował nam ponadto 
możliwość korzystania z niemal nieograniczonych 
zasobów IBM Cloud oraz testowania 
i wykorzystania najnowszych funkcjonalności 
chmury w dowolnym dla nas czasie.”

„Wybór naszej chmury przez RemoteMyApp,  
na cele cyfrowej transformacji firmy jest 
potwierdzeniem, że IBM Cloud wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, bez względu 

na jakim etapie wdrożenia chmury się znajdują 
– czy jako startup, czy firma z tradycyjnym IT”  
– mówi Przemysław Galiński, IBM Cloud Platform 
Sales Leader Poland and Baltics. „RemoteMyApp 
to firma posiadająca doświadczenie na 
rozwijającym się i konkurencyjnym rynku gier, 
dlatego cieszymy się z możliwości dostarczenia 
usług chmurowych, zwiększających skalę jej 
globalnego działania”.

RemoteMyApp to prężnie rozwijający się startup 
ze Szczecina. W połowie 2017 r. firma uruchomiła 
platformę gamingową Vortex oferującą dostęp  
do wyselekcjonowanej biblioteki gier, z której 
korzysta już 6 milionów graczy. Użytkownicy  
po wykupieniu subskrypcji otrzymują pakiet  
100 godzin gry miesięcznie i dostęp do ponad 
100 produkcji, również tych najnowszych, 
których liczba systematycznie się zwiększa. 
Dodatkowo, w odróżnieniu od innych platform 
streamingowych, aby korzystać z Vortex 
wystarczy aplikacja, za pomocą której 
użytkownicy po prostu wybierają interesującą  
ich grę na ulubionym urządzeniu.

Oprócz platformy Vortex, firma RemoteMyApp 
oferuje również rozwiązanie Remotr do 
streamingu gier zainstalowanych na komputerze 
na inne dowolne urządzenia z systemem Android 
oraz iOS, np. smartfon, tablet czy smart TV. 

Andreas Hestbeck 
CEO w RemoteMyApp

Nasi klienci i ich droga do chmury: 
RemoteMyApp wybiera IBM Cloud, 
aby rozwijać cloud gamingową platformę Vortex

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:  
https://vortex.gg/ 
http://remotemyapp.com/ 

http://m.in
https://vortex.gg/
http://remotemyapp.com/
https://www.linkedin.com/in/andreashestbeck/
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Nasi klienci i ich droga do chmury: 
Alior Bank S.A., KRUS oraz Tauron Obsługa klienta
Podczas IBM Cloud Summit gościliśmy także Pana Mariusza Pitureckiego z Alior Bank S.A.,  
Pana Wacława Bejtana z KRUSu oraz Pana Andrzeja Grochowalskiego z Tauron Obsługa Klienta,  
którzy opowiedzieli o naszych wspólnych wdrożeniach chmury.

Mariusz Piturecki, Alior Bank S.A.

Wacław Bejtan, KRUS Andrzej Grochowalski, Tauron Obsługa Klienta
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IBM Cloud Summit za nami. Postanowiłem 
podzielić się swoimi myślami i obserwacjami, 
obserwacjami subiektywnymi a jakże. 
Warszawskie Powiśle stało się bez wątpienia na 
ten jeden dzień najbardziej „zachmurzonym” 
miejscem w Polsce. Ponad 200 klientów, 
partnerów jak i eksperci IBM – z dumą się do nich 
zaliczam – opowiadali, pokazywali 
i demonstrowali rożne podejście do technologii 
chmury IBM. Przede wszystkim było i jest to 
podejście hybrydowe; oczywiście chmura 
publiczna jest niezwykle ciekawa, niemal 
nieskończenie elastyczna, bezpieczna i dająca 
ogromne możliwości ale dla rynku dużych 
przedsiębiorstw i dużych organizacji (zwłaszcza 
w obszarze rynków regulowanych) rozwiązania 
hybrydowe są w tej chwili najbardziej właściwie 
i… praktyczne. A więc było o IBM Cloud Platform 
– naszym IaaS i PaaS – czyli moim produktowym 
dziecku :), dedykowanym i unikalnym 
rozwiązaniu IBM Services – czyli dedykowanym, 
bezpiecznym rozwiązaniu, gotowym pod polskie 
regulacje bankowe (IBM GSI), rozwiązaniach IBM 
Systems, czyli sprzęcie dedykowanym pod 
budowe chmur prywatnych – najlepszym 
sprzęcie fizyczny IBM, deklasującym wiele innych 

rozwiązań na rynku. Były inne, inspirujące 
biznesowo historie o wykorzystaniu usług Watson 
i AI m.in. o rozpoznawania… sztuki i dzieł 
w muzeach i jeszcze wiele innych. Był także… mój 
pies, buldog angielski Baster poddany wnikliwej 
analizie sztucznej inteligencji IBM (żadne 
zwierzęta nie ucierpiały w wyniku tych testów) ;). 
A wszystko to oraz wiele innych miało jeden 
mianownik – chmurę IBM – w pełni hybrydową 
chmurę.

Inspirujące przykłady wykorzystania technologii 
IBM Cloud przez firmy gamingowe, banki czy 
organizacje publiczne – były i są najlepszym, 
namacalnym przykładem, że chmura jest 
dokładnie tym czego potrzebują firmy po to by się 
rozwijać i zmieniać a że powinny się zmieniać 
starałem się równiez udowodnić podczas swojej 
prezentacji.

IBM ma ponad 100 letnią historie tworzenia 
i pracy z nowymi technologiami – nasze 
pochodzenie daje nam powody do dumy, historia 
– ogromne doświadczenie a przyszłość, jest jasno 
określona – IBM to „cloud and AI company” – 
pokazaliśmy to po raz kolejny bardzo wyraźnie!

Przemysław Galiński 
IBM Cloud Platform Sales Leader Poland and Baltics

IBM Cloud Summit 
Emocje po

http://m.in
https://www.linkedin.com/in/przemyslawgalinski/


IBM Cloud Summit

 8 

Materiały z konferencji 
Zachęcamy do pobrania materiałów z konferencji

1.  Accelerating the enterprise cloud journey – Christian Noll, IBM CEE Global Technology Services
2. IBM Cloud czyli jak być innowacyjnym – Przemysław Galiński, IBM Cloud Platform  
3.  GSI Cloud – bezpieczna chmura w Polsce … także dla sektora regulowanego – Jakub Dumania, IBM Global Technology Services 
4.  IBM Cloud Private – hybrydowa platforma dla nowoczesnych aplikacji – Michał Stryga, IBM Systems 
5. Migracja do chmury – Krzysztof Grzęda, IBM Global Technology Services  
6. Z czego zrobiona jest chmura? – Maciej Gruczyński, Piotr Sękowski, IBM Systems  
7. Freedom to Innovate – Studium Przypadku RemoteMyApp  
8. Freedom to Innovate – Studium Przypadku Cloudware
9.  Freedom to Innovate – Gdyby sztuka mogła mówić o co byś zapytał? Krzysztof Grzęda, IBM Global Technology Services 
10. Gotowy na Cloud – Gotowy na AI – Przemysław Galiński, IBM Cloud Platform  
11.  Nowoczesna analityka w chmurze prywatnej – Marcin Bielecki, IBM Cloud, Tomasz Hanusiak, IBM Cloud 
12.  Chmura – czy twoje dane są bezpieczne – Tomasz Zalewski, IBM Security 

POBIERZ MATERIAŁY

https://ibm.box.com/s/9f39bji1zxwd9fi1wzlp6f68x52uobsv
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Partner IBM Cloud Summit 
Cloudware Polska

Jako integrator systemów informatycznych, 
dostarczamy kompleksowe rozwiązania IT. 
Implementujemy, rozwijamy i modernizujemy 
systemy IT, korzystając z technologii 
największych producentów. Dzięki wiedzy  
i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty 
kluczowych producentów sprzętu 
i oprogramowania, zyskując status ich partnera. 

Naszym Klientom oferujemy również usługi 
rekrutacyjne oraz outsourcing kadry IT. 

Pracujemy dla największych firm z sektora 
telekomunikacyjnego, finansowego, 
energetycznego, przemysłowego 
i farmaceutycznego, a także instytucji 
publicznych.

IT jest dla nas narzędziem, które wspiera biznes. 
Rozumiemy oczekiwania, wymagania i motywacje 
menedżerów, zarządców i właścicieli 
przedsiębiorstw, dlatego łatwiej jest nam 
wspierać ich w realizacji celów, takich jak:
 
–  zwiększenie wydajności pracy; 
–   możliwość szybkiego i trafnego 

podejmowania decyzji biznesowych; 
 –   obniżenie kosztów związanych z działalnością 

IT, a tym samym całkowitych kosztów 
wpływających na ostateczny wynik  
finansowy firmy.

Dostosowujemy najnowsze i najlepsze 
technologie do konkretnych potrzeb naszych 
Klientów. Realizujemy projekty o strategicznym 
znaczeniu, które usprawniają przebieg wszystkich 
kluczowych procesów i obniżają koszty 
prowadzenia działalności. Oprócz projektowania, 
wdrażania i rozwijania systemów IT, zapewniamy 
również szeroką gamę autoryzowanych szkoleń 
technicznych, dotyczących sprzętu 
i oprogramowania. Dzięki realizowanym przez 
Cloudware Polska projektom, Klienci uzyskują 
błyskawiczny dostęp do zawsze aktualnych, 
spersonalizowanych informacji na temat efektów 
działalności oraz przyszłościowych prognoz. 
Mogą także maksymalnie wykorzystać  
szanse i możliwości, jakie stwarza dla nich 
rozwijająca się branża IT.  

www.cloudware.pl

Zespół Cloudware Polska podczas konferencji IBM Cloud Summit 

http://www.cloudware.pl
http://cloudware.pl
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https://www.linkedin.com/in/przemyslawgalinski/
https://www.linkedin.com/in/marcin-bielecki-4161971/
https://www.linkedin.com/in/michal-stryga-4b21b2b3/
https://www.linkedin.com/in/dariusz-karwasi%C5%84ski/
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https://www.linkedin.com/in/maciejgruczynski/
https://www.linkedin.com/in/sekowskipiotr/
https://www.linkedin.com/in/tomasz-hanusiak-15a88823/
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Dowiedz się więcej 
Zapraszamy do obejrzenia webinarów 

1.  Webinar Flash 
  https://ibm.biz/Bd2NDr

2.  Webinar PowerAI 
 https://ibm.biz/webcast-WML 

3.  Webinar „Cloud dla sektora regulowanego”  
 https://ibm.biz/Bd2NDs

4.  Whitepaper „Przyspieszenie transformacji cyfrowej” 
 https://ibm.biz/Bd2NDi 

  Zapraszamy do odwiedzenia kampusu Chmura i Infrastruktura na konferencji Think Summit.  

 Dołącz do nas 17 września, zarejestruj się już dziś 

 http://www.ibm.com/pl/think-summit/index.html

https://ibm.biz/Bd2NDr
https://ibm.biz/Bd2NDs
https://ibm.biz/Bd2NDi
https://www-05.ibm.com/pl/think-summit/index.html
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