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Producent i integrator 
rozwiązań IT

Od ponad 20 lat dostarczamy specjali-
styczne produkty i świadczymy usługi, 
które ułatwiają planowanie rozwoju infra-
struktury IT, umożliwiają monitorowanie 
jej pracy, upraszczają diagnozowanie 
oraz eliminację czynników, wpływają-
cych niekorzystnie na wydajność i do-
stępność sieci i aplikacji. Oferujemy też 
rozwiązania, które zapewniają ochronę 
przed cyberatakami oraz umożliwiają 
przeciwdziałanie kradzieży poufnych 
danych oraz oszustwom finansowym. 
Nasza oferta obejmuje zarówno produk-
ty własne jak i czołowych, światowych 
dostawców oraz specjalistyczne usługi 
umożliwiające w szczególności:

 � zarządzanie wydajnością sieci i apli-

kacji krytycznych, diagnozowanie  

i rozwiązywanie problemów z wydaj-

nością baz danych, serwerów oraz 

urządzeń sieciowych, 

 � zabezpieczanie przed zaawanso-

wanymi zagrożeniami zewnętrznymi  

(np. malware, atakami 0-day i APT) 

oraz nadużyciami wewnętrznymi,

 � weryfikację podatności sieci, aplika-

cji na cyber-ataki,

 � zabezpieczenie poufnych i warto-

ściowych danych przed wyciekiem lub 

kradzieżą (ang. DLP), 

 � wyodrębnianie i transformację  

w czasie rzeczywistym informacji ze 

zdefiniowanych przez użytkownika 

strumieni danych (np. z ruchu siecio-

wego), logów i baz danych,

 � zabezpieczenie instytucji finanso-

wych przed fraudem lub praniem 

brudnych pieniędzy,

 � optymalizację zarządzania siecią  

w oparciu o innowacyjną  technologię 

SD WAN

 � projektowanie, budowę i moderniza-

cję sieci bezprzewodowych (m.in. 

zapewniających dostęp do sieci  

w obiektach przemysłowych, dostęp 

do internetu w środkach komunikacji, 

łączność w sieciach bankomatów).

GET INSIGHT INTO APPLICATION,
NETWORK AND IT SECURITY
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 � monitorowanie działania poszczegól-
nych komponentów infrastruktury IT 
oraz informowanie o aktualnych para-
metrach jej pracy, 

 � identyfikacja źródeł problemów z wy-
dajnością lub dostępnością aplikacji 
– precyzyjne wskazanie czy przyczyny 
problemu leżą po stronie serwerów, 
usług sieciowych, aplikacji, urządzeń 
końcowych,

 � analiza działania aplikacji, poszcze-
gólnych komponentów serwera, we-
ryfikacja jakości kodu aplikacji bez 
konieczności ingerencji w środowisko 
produkcyjne,

 � monitorowanie i wykrywanie proble-
mów z wydajnością aplikacji na urzą-
dzeniach końcowych poszczególnych 
użytkowników,

 � alarmowanie o odstępstwach od przy-
jętych warunków SLA,

 � prowadzenie audytów i dokumenta-
cja sieci, automatyzacja procesu 
tworzenia diagramów sieciowych za-
wierających szczegółowe informacje 
o fizycznych i logicznych połącze-
niach między urządzeniami wraz z ich 
konfiguracją,

 � modelowanie i symulacja działania 
sieci, a tym samym ograniczenie ry-
zyka, które towarzyszy wdrażaniu 
nowych usług sieciowych, aplikacji, 
konsolidacji centrów danych itp.

 � optymalizacja i konsolidacja infra-
struktury serwerowej oraz zapewnie-
nie konsystencji danych w środowi-

skach rozproszonych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do monitoringu i optymalizacji wydajności sieci 
oraz krytycznych aplikacji w dużych organizacjach. Zaawansowana funkcjonalność  
i wydajność pozwalają zidentyfikować i wyeliminować źródło problemu bez względu na 
to, czy leży po stronie kodu aplikacji, serwerów, sieci czy też urządzenia końcowego. 
Główne obszary zastosowań tej grupy rozwiązań to:

Realizując projekty z zakresu wydajności aplikacji i sieci korzystamy z własnych 
rozwiązań, jak i wiodących światowych producentów m.in. takich firm jak: 
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Zapytaj nas:

 � Jakie są najczęstsze fak-
tyczne przyczyny niskiej  
wydajności aplkacji w fir- 
mach i instytucjach? 

 � Jak minimalizować ryzy-
ko utraty  ciągłości dzia-
łania całego środowiska 
wskutek wdrożenia nowych 
rozwiązań?

 � Dlaczego z punktu widze-
nia użytkownika, aplikacja 
działa wolno mimo iż ser-
wery, sieć i aplikacja dzia-
łają wydajnie?

 � Jak stwierdzić, które inwe-
stycje faktycznie wpłyną na 
poprawę parametrów dzia-
łania sieci i aplikacji?

Alior Bank
System do monitoringu wydajności pracy 
aplikacji wykorzystywanych w Banku.

Komenda Główna Straży Granicznej
System monitorowania pracy kluczowych 
aplikacji.

Arcellor Mittal
Rozwiązanie do monitorowania  
i troubleshootingu sieci LAN i WiFi.

Ministerstwo Sprawiedliwości
System do monitorowania sieci  
w oparciu o netflow.

Ministerstwo Obrony Narodowej
System monitorowania ruchu  
i wydajności aplikacji.

New Relic pozwala na zobrazowanie całego przebiegu odpowiedzi 
aplikacji i poznanie szczegółowej chronologii poszczególnych  
zapytań.

Sycope FlowControl jest rozwiązaniem do monitoringu  
przepustowości sieci i analizy ruchu sieciowego z wykorzystaniem 
protokołów NetFlow, IPFIX i pokrewnych.
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 � weryfikację odporności środowiska 
informatycznego i użytkowników na 
próby przełamania zabezpieczeń wraz 
z oceną ryzyka i konsekwencji bizne-
sowych wynikających z określonych 
luk lub podatności,

 � monitorowanie ruchu sieciowego  
(w tym także ruchu szyfrowane-
go) oraz zachowań aplikacji w celu 
identyfikacji anomalii świadczących 
o ataku lub naruszeniu procedur 
bezpieczeństwa, 

 � wykrywanie nadużyć wewnętrznych 
lub niepożądanych działań użytkow-
ników także w sytuacji, gdy użytkow-
nik działa w ramach przydzielonych 
mu uprawnień, 

 � wykrywanie skompromitowanych lub 
zapomnianych urządzeń, 

 � aktywne blokowanie zaawansowanych 
ataków (0-day, APT, ransomware) 
oraz zapobieganie wyciekom danych 
oraz dokumentów,

 � prowadzenie działań z zakresu infor-
matyki śledczej - odtworzenie prze-
biegu ataku lub procesu, który dopro-
wadził do wycieku danych,

 � szyfrowanie i zabezpieczanie pouf-
nych danych przed ich utratą lub kra-
dzieżą, bez względu na to, gdzie są 
przechowywane lub w jaki sposób są 
przekazywane,

 � monitorowanie sesji zdalnych oraz 
aktywności firm świadczących usługi 
w formie outsourcingu,

 � podnoszenie świadomości pracowni- 
ków. 

Oferowane przez nas usługi i produkty pomagają zabezpieczyć dane oraz aplikacje  
(w tym aplikacje webowe) przed skutkami ataków z zewnątrz (m.in. 0-day, APT, ransom-
ware), nadużyciami lub nieświadomymi błędami użytkowników. Chronią zarówno typowe 
kanały komunikacji - Internet lub e-mail oraz nietypowe środowiska i protokoły np. 
przemysłowe, medyczne. Główne obszary zastosowania tej grupy rozwiązań obejmują:

Bezpieczeństwo IT

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT tworzymy w oparciu o własne produkty  
i usługi (Passus SWG, Passus IDS)  jak i z wykorzystaniem narzędzi wiodących produ-
centów:
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Symantec SSL Visibility potrafi deszyfrować oraz ponownie zaszy-
frować ruch SSL, dzięki czemu może dostarczać ruch do pasywnych 
oraz aktywnych (np. IPS, DLP) systemów analizy.

Nessus skanuje systemy operacyjne, urządzenia sieciowe, bazy 
danych, serwery webowe i wrażliwą infrastrukturę pod kątem podat-
ności, zagrożeń i naruszeń zasad zgodności.

Splunk Enterprise Security rejestruje i upraszcza zarządzanie logami 
i aktywnościami generowanymi przez systemy zabezpieczeń, syste-
my operacyjne, aplikacje biznesowe, urządzenia sieciowe oraz bazy 
danych.

Zapytaj nas:

 � Jak gromadzić dane o zacho-
waniu użytkowników apli- 
kacji i jak wykorzystać te 
dane do wykrywania frau-
dów, ataków i nadużyć?

 � Czym się różnią manualne 
testy penetracyjne od au-
tomatycznych i kiedy war-
to zatrudnić zewnętrznego 
audytora?

 � Dlaczego należy monitoro-
wać ruch szyfrowany i jakie 
są możliwości implementa-
cji różnych rozwiązań?

U. M. Województwa Łódzkiego
Zintegrowany system monitorowania  
i analizy bezpieczeństwa sieci obejmu-
jący 8 szpitali.

Kancelaria DZP
Rozwiązanie typu ETDR do uszczelnienia 
stosowanych systemów zabezpieczeń 
przed ransomware i atakami APT.

Ministerstwo Finansów
Wdrożenie centralnego systemu ochro-
ny przed malware i systemu rejestracji 
sesji zdalnych.

PKP PLK
Rozwiązanie do wykrywania luk w za-
bezpieczeniach i nadawania im priory-
tetów.

Urząd Patentowy
Rozwiązanie do deszyfrowania ruchu 
SSL na potrzeby monitoringu bezpie-
czeństwa.

Wybrane wdrożenia
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 � przyspieszenie działania aplikacji 
oraz transfer danych poprzez sieć 
WAN w celu eliminacji ograniczeń wy-
nikających z przepustowości lub po-
łożenia geograficznego,

 � konsolidację aplikacji brzegowych, 
serwerów oraz przestrzeni do prze-
chowywania danych w obrębie jedne-
go centrum danych,

 � narzędzia do zarządzanie siecią w 
organizacjach korzystających z sieci 
hybrydowych i środowisk chmurowych,

 � projektowanie, budowę i moderniza-
cję wydajnych sieci WiFi, oraz reali-
zację specjalistycznych projektów 
zapewniających dostęp do Interne-
tu w środkach komunikacji, banko-
matach, w budynkach użyteczno-
ści publicznej i innych obiektach 
wielkopowierzchniowych.

Nasza oferta obejmuje rozwiązania i usługi zapewniające wydajny dostęp do zasobów 
organizacji bez względu na ich fizyczną lokalizację. Oferujemy rozwiązania bazujące 
na innowacyjnej technologii SD WAN istotnie optymalizującej zarządzanie siecią, poma-
gamy zaprojektować i optymalizujemy sieci bezprzewodowe oraz dostarczamy specja-
listyczne komponenty sieciowe. Główne obszary zastosowania rozwiązań z tej grupy 
obejmują:

Rozwiązania zakresu infrastruktury dostępowej tworzymy w oparciu o własne rozwiązania 
oraz produkty i usługi wiodących światowych producentów:

Infrastruktura dostępowa
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Wybrane wdrożenia

Zapytaj nas:

 � Co zrobić, kiedy jakość 
usług i wydajność apli-
kacji w oddziałach jest 
niewystarczająca?

 � Jaką technologię wybrać dla 
sieci WAN?

 � Jakie są najczęściej popeł-
niane błędy przy projekto-
waniu sieci WiFi?

 � Na co zwrócić uwagę przy 
pomiarach typu site survey?

Router WR44 firmy Digi został zaprojketowany z myślą o wymagają-
cych aplikacjach taboru kolejowego.

Pomiar site survey przeprowadzony na terenie Dworca Zachodniego  
w Warszawie pozwoliły na wskazanie optymalnych lokalizacji dla 
punktów dostępowych.

Polskie Koleje Państwowe
Udostępnienie podróżnym darmowego, 
bezprzewodowego internetu na 15 dwor-
cach kolejowych.

IKEA Polska
Wykonanie pomiarów site survey w celu 
weryfikacji rzeczywistych parametrów 
istniejącej sieci wifi oraz zaplanowanie  
i weryfikację w praktyce sieci w obiek-
tach nie posiadających infrastruktury 
802.11. 

AmRest
Wykorzystanie routerów Digi w restau-
racjach jako rozwiązanie awaryjne dla 
istniejącej kablowej infrastruktury łącz-
ności (kasy fiskalne, terminale).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Rozwiązanie zapewniające bezprzewo-
dowy dostęp do internetu w budynkach 
Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.
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Przechwytywanie i analiza danych  
z ruchu sieciowego

 � przechwytuje w czasie rzeczywistym 
ruch sieciowy, logi, alerty i dowolne 
zdarzenia generowane przez aplika-
cje sieciowe i użytkowników, 

 � wbudowane sniffery dekodują proto-
koły i formaty zapisu danych m.in. 
HTTP, SMB, DNS, Kerberos, SSL, DI-
COM, HL7, SCADA, ruch do baz Oracle, 
MS SQL, PostgreSQL, MySQL, 

 � gromadzi zarówno pojedyncze zda-
rzenia, jak i dowolne zdefiniowane 
przez użytkownika sekwencje w opar-
ciu o numery IP, MAC, użytkownik itp., 

 � dostarcza zdefiniowane przez użyt-
kownika zdarzenia i dane do właści-
wego systemu analitycznego (SIEM, 
BI, antyfraud, compliance) w forma-
cie wymaganym przez ten system, 

 � jest rozwiązaniem pasywnym pracują-
cym na kopii ruchu – nie wymaga re-
konfiguracji sieci, instalacji agentów 
lub modyfikacji aplikacji,  

 � granularny system uprawnień, szy-
frowanie i anonimizacja danych chro-
nią poufne informacje, 

 � jest systemem otwartym - pozwala na 
tworzenie własnych analizatorów do-
wolnych protokołów lub dostosowanie 
formatów zapisu danych. 

Autorskie rozwiązanie Passus SA umożliwia wyodrębnienie określonych danych  
z ruchu sieciowego, strumieni informacji oraz logów, ich przekształcenie, wzbogacanie 
o dane z zewnętrznych źródeł i przekazanie ich w czasie rzeczywistym do zdefinio-
wanych uprzednio aplikacji. Wbudowane narzędzia do filtrowania, korelacji i agregacji 
pozwalają zredukować nadmiar danych do istotnych zdarzeń.

Kluczowe cechy rozwiązania:
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Schemat instalacji sondy Passus Ambience działającej w trybie  
pasywnym.

Zapytaj nas:

 � Jak poprzez przetwarzanie 
danych z ruchu DNS prze-
ciwdziałać spoofingowi, wy-
krywać tunelowanie ruchu  
i ataki DDoS?

 � Jak identyfikować niepo-
żądane zachowania w ob-
szarze dostępu do plików  
i wydruków?

 � Dlaczego Passus Ambience 
jest ważnym uzupełnieniem 
tradycyjnych systemów 
zabezpieczeń?

 � Czy można zaoszczędzić na 
kosztach licencji systemów 
analitycznych?

Wybrane wdrożenia

ING Bank Śląski
Monitorowanie ruchu http na potrze-
by działu bezpieczeństwa IT i działów 
biznesowych.

Instytut Onkologii w Gliwicach
Wdrożenie rozwiązania do pasywnego 
wykrywania w ruchu sieciowym ano-
malii, wykrywania i przeciwdziałania 
wyciekowi.

T-Mobile Polska
Dostawa i wdrożenie systemu nadzoru 
sieci w celu monitorowania i zwiększe-
nia bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go.

Filtry wejścia (prefilters) oraz szerokie opcje definiowania analizato-
ra umożliwiąją elastyczną konfigurację. 

Anonimizacja danych pozwala ukryć poufne dane np. dane logowania.

APPLICATION
SERVERS

BUSINESS
INTELIGENCE

SIEM FRAUD

INTERNET

AMBIENCE
SNIFFERS

FIREWALL LOAD BALANCER TAP SWITCH
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 � identyfikowanie i zwalczanie oszustw 
finansowych realizowanych z wyko-
rzystaniem zawansowanych i wielo-
etapowych technik ataku,

 � równoczesne monitorowanie trans-
akcji w wielu kanałach (bankowość 
online, aplikacje mobilne, płatno-
ści elektroniczne) z wykorzystaniem 
– reguł opartych o algorytmy  logiki 
rozmytej, rozpoznawania wzorców, 
budowy dynamicznych profili,

 � monitorowanie operacji dokonywa-
nych przy pomocy kart płatniczych, 
wykrywanie skompromitowanych ter-
minali płatniczych i bankomatów, 
ochronę przed skimmingiem kart, 

 � ochronę przed praniem brudnych 
pieniędzy, 

 � wykrywanie prób wyłudzenia odszko-
dowań dzięki rozwiązaniom groma-
dzącym informacje  z serwisów in-
ternetowych (np. motoryzacyjnych)  
filtrującym wg zadanych kryteriów ak-
tualne i historyczne ogłoszenia,

 � bezinwazyjną ekstrakcję i interpre-
tację danych bezpośrednio z ruchu 
sieciowego np. http, logów oraz baz 
danych, a następnie po uzupełnie-
niu o dodatkowe informacje np. dane  
o geolokalizacji lub ID urządzenia 
przesłanie ich do aplikacji scoringo-
wych lub antyfraudowych,

 � wypełnienie wymagań dyrektyw i za-
leceń Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz Unii Europejskiej takich jak np. 
Payment Services Directive 2 (PSD2).

Grupa rozwiązań skierowanych do instytucji finansowych – banków, ubezpieczalni oraz 
firm z branży e-commerce. Stanowi odpowiedź na najnowsze techniki wykorzystywa-
ne podczas prób oszustw finansowych, wyłudzeń oraz prania brudnych pieniędzy.  
Zastosowanie unikalnych metod ekstrakcji danych w czasie rzeczywistym w połączeniu  
z najnowszymi technikami z zakresu metod statystycznych i matematycznych umożli-
wia dokonanie oceny ryzyka, na podstawie której podjęte zostają działania prewencyjne  
przyczyniające się do znacznej redukcji kosztów bez negatywnych konsekwencji dla 
klientów. Rozwiązania z tej grupy umożliwiają:

Rozwiązania tworzymy w oparciu o własne produkty i usługi oraz z wykorzystaniem na-
rzędzi wiodących, światowych producentów:

Rozwiązania antyfraudowe
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 � Audyt gotowości, obejmujący dokład-
ną analizę i ocenę posiadanych przez 
Klienta systemów IT pod kątem migra-
cji do chmury. Jej wynikiem jest doku-
ment, zawierający strategię migracji, 
ewentualne czynniki ryzyka i szcze-
gółowy scenariusz dalszych działań.

 � Projektowanie i przygotowywanie 
efektywnej architektury w środowisku 
cloud, gotowej na przyjęcie danych  
i aplikacji.

 � Migracja danych i aplikacji do chmu-
ry, pełny zakres usług DevOps. 

 � Zarządzanie środowiskami AWS Cloud, 
VMWare on AWS Cloud oraz VMWare Hy-
brid Cloud wspierając Klientów w co-
dziennych działaniach operacyjnych. 

 � Stała optymalizacja kosztów środo-
wiska cloud, dzięki stałemu monito-
rowaniu oraz automatyzacji procesów 
zarządzania i konfiguracji środowiska 
AWS. 

 � Wdrażanie systemów SIEM nowej ge-
neracji oraz ich ścisła integracja z in-
nymi rozwiązaniami informatycznymi 
Klienta.

 � Projektowanie, budowa oraz wsparcie 
w zakresie Security Operating Center. 

 � Zarządzanie dostępem i uprawnienia-
mi - grupa rozwiązań usprawniających 
zarządzanie dostępem do systemów 
informatycznych, zabezpieczających 
i kontrolujących wykorzystanie toż-
samości uprzywilejowanych. 

 � Usługi z zakresu informatyki śledczej. 

 � Profesjonalne usługi bezpieczeń-
stwa – planowanie, wdrożenie i re-
alizacja zaawansowanych projektów 
bezpieczeństwa oraz outsourcing 
bezpieczeństwa poparte wieloletnim 
doświadczeniem wyniesionym z pro-
jektów dla największych firm i insty-
tucji w Polsce. 

Chaos Gears sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji projektów cloud dla dużych firm 
i instytucji, a także szybko rozwijających się start-upów. Spółka koncentruje swoją 
ofertę wokół chmury w technologii Amazon Web Services (AWS), udostępniając szereg 
usług i narzędzi służących automatyzacji procesu migracji i zarządzania infrastruturą 
i aplikacjami w chmurze. Istotnym elementem oferty jest cała gama rozwiązań zapew-
niających bezpieczny i wydajny dostęp do danych i aplikacji korzystających ze środo-
wiska cloud.

Zakres oferty:

Wisenet sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w realizacji projektów z zakresu mo-
nitorowania i zarządzania bezpieczeństwem danych i aplikacji. Firma rozwija tak-
że portfolio o narzędzia do gromadzenia i analizy danych historycznych związanych  
z bezpieczeństwem. 

Zakres oferty:

W skład Grupy Passus S.A. wchodzą firmy Chaos Gears sp. z o.o.  
oraz Wisenet sp. z o.o.

Spółki grupy Passus SA
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Grupa Passus specjalizuje się w projekto-

waniu i wdrażaniu wysoko specjalizowanych 

rozwiązań informatycznych z zakresu moni-

torowania i poprawy wydajności sieci i apli-

kacji oraz bezpieczeństwa IT zarówno w ar-

chitekturze on-premise jak i środowiskach 

hybrydowych, chmurze prywatnej i publicz-

nej. W skład Grupy wchodzą firmy Passus 

S.A., Wisenet sp. z o.o. oraz Chaos Gears 

sp. z o.o. 

Oferta Grupy obejmuje:

 � rozwiązania do monitorowania i rozwiązy-
wania problemów z wydajnością sieci oraz 
aplikacji;

 � rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT 
w szczególności wykrywanie podatności, 
zabezpieczenie sieci, aplikacji oraz da-
nych, systemy monitorowania i zarządza-
nia incydentami bezpieczeństwa (SIEM/
SOC);

 � projektowanie rozwiązań chmurowych, 
migracja aplikacji i danych oraz wsparcie 
w zarządzaniu i optymalizacja tego środo-
wiska cloud;

 � rozwiązania zabezpieczające przed nad-

użyciami finansowymi (antyfraud).

Tym co wyróżnia grupę Passus spośród firm 

integracyjnych, jest doświadczenie pozy-

skane podczas realizacji szeregu skompli-

kowanych projektów dla największych firm 

i instytucji. Nasi Inżynierowie zrealizowali 
największe w Polsce projekty z zakresu Ap-
plication and Network Performance Mana-
gement oraz SIEM. Ponad 20 lat współpracy  
z firmami oraz instytucjami z Polski  
i z zagranicy zaowocowało znajomością uwa-
runkowań biznesowych i technicznych tych 
organizacji. Do grona Klientów w Polsce na-
leżą tak wymagający partnerzy, jak m.in. 
Ministerstwo Obrony Narodowej, T-Mobile, 
Narodowy Bank Polski, Grupa Enea, Centrum 
Onkologii w Gliwicach, Komisja Nadzoru Fi-
nansowego, Orange, PGE, Ikea, PKO BP, PZU, 
Volkswagen Polska, Politechnika Rzeszow-
ska, Orlen, Grupa PKP SA, Wojskowy Instytut 
Medyczny. 

Bazując na własnych produktach i usłu-

gach oraz technologiach uznanych świa-

towych producentów, Passus SA tworzy  

i wdraża rozwiązania, precyzyjnie dostoso-

wane do wymagań klienta. Spółka zapewnia 

kompleksową obsługę, począwszy od anali-
zy potrzeb, przez planowanie, usługi wdro-
żeniowe, rozwiązania na zamówienie, szko-
lenia pracowników, aż po opiekę serwisową 
oraz posprzedażną. Oferowane rozwiązania 
są przygotowywane w oparciu o produkty 
własne jak i uznanych światowych dostaw-
ców. Grupa Passus jest partnerem takich 
producentów jak: Riverbed (Riverbed Pre-
mier Partner), Symantec (Gold Partner), IBM, 
Amazon Web Services, Fidelis Cybersecurity, 
Core Security, NetScout, New Relic, Cisco 
oraz Tenable. Passus posiada także własny 
zespołów programistów i inżynierów dosto-
sowujących istniejące rozwiązania oraz re-
alizujących projekty na indywidualne zamó-
wienie. Na bazie zebranych doświadczeń 
zespół ten przygotował własne rozwiązania 
– zaawansowany sniffer sieciowy Passus 
Ambience oraz Passus FlowControl - system 
do monitorowania sieci w oparciu o protokół 
netflow. 

Firma Passus SA powstała w wyniku wy-

dzielenia Działu Sieci i Bezpieczeństwa IT 

z Passus sp. z o.o., działającej w branży 

IT od 1992 roku. W lutym 2018 roku Passus 
SA objął 64% udziałów w spółce ChaosGears 
a październiku 2018 blisko 54% udziałów w 
firmie Wisenet. Od lipca 2018 roku spółka 
notowana jest na rynku NewConnect. Gru-
pa zatrudnia blisko 60 wykwalifikowanych 
pracowników – inżynierów, programistów  
i specjalistów. Potwierdzeniem kompetencji 
zespołu, obok wielu udanych wdrożeń, jest 
blisko 40 indywidualnych certyfikatów m.in.: 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowe-
go do klauzuli „Tajne” oraz „NATO Secret”, 
CISA, CISSP, Riverbed Certified Solutions 
Professional, Cisco Associate oraz Profes-
sional w zakresie R&S (routing & switching), 
Security oraz Wireless, Core Impact Certified 
Professional, Audytor wiodący ISO 27001, Ri-
verbed Network and Application  Performan-
ce  Management Qualified Trainer oraz Fluke 
Networks Application Performance Appliance 
Certified Trainer. W 2017 roku firma spełniła 
wymagania stawiane przez Agencję Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego i uzyskała świadec-
twa bezpieczeństwa przemysłowego, które 
potwierdzają zdolność spółki do realizacji 
usług w instytucjach i gałęziach przemysło-
wych związanych z dostępem do informacji 
niejawnych - krajowych jak i NATO oraz Unii 
Europejskiej.


