
Bezpieczny rozwój biznesu
z chmurą K3Cloud

Chmura obliczeniowa K3Cloud okazała się 
skutecznym narzędziem wspierającym 
podstawową działalności spółki. 
Teraz Konsmetal Concept może rozwijać się 
bez zmartwień o kondycję zaplecza IT. 

Konsmetal Concept S.A. jest europejskim liderem w produkcji 
mechanicznych i mechatronicznych zabezpieczeń mienia oraz 
systemów kontroli i zarządzania gotówką. W portfolio spółki 
można znaleźć m.in. elektroniczne urządzenia depozytowe, 
kasy pancerne, sejfy, skarbce, sterowane komputerowo systemy 
pozwalające na kontrolę, wydawanie, deponowanie oraz 
recycling gotówki.

Wszystkie produkty marki Konsmetal produkowane są we 
własnej fabryce w Nidzicy. Jest to najnowocześniejszy tego 
typu obiekt w Polsce. Spółka posiada Natowski Kod Podmiotu 
Gospodarki Narodowej jak również Certyfikat ISO 9001:2008. 
Konsmetal jest również członkiem prestiżowego Europejskiego 
Stowarzyszenia Systemów Bezpieczeństwa ESSA.
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„Tworząc bezpieczne rozwiązania, sami potrzebowaliśmy 
wysokiej ochrony. Dlatego przez ponad 20 lat funkcjonowania 
firmy korzystaliśmy z własnego Data Centre. Jednak takie 
rozwiązanie było kosztowne i trudne w skalowaniu. Doszliśmy 
do wniosku, że czas na zmiany i zdecydowaliśmy się na 
chmurę, która zapewniała niższe koszty początkowe i lepszą 
skalowalność” – mówi Daniel Jabłoński, Dyrektor IT, Konsmetal 
Concept S.A.

W pierwszej kolejności wybór padł na rozwiązanie oferowane 
przez międzynarodową korporację. Nowa platforma 
chmurowa zapewniła wysoką dostępność, optymalizację 
kosztów i nieograniczoną skalowalność. Przez kilka lat spółka 
przyzwyczaiła się do możliwości oraz ograniczeń nowego 
rozwiązania. 

„Poziom usług wydawał się nam zadowalający. Dopiero 
dokładniejsza analiza oferty K3Cloud uzmysłowiło nam, że 
możemy osiągnąć takie same efekty przy mniejszym nakładzie 
kosztów” – mówi Daniel Jabłoński, Dyrektor IT, Konsmetal 
Concept S.A.

Tym razem spółka postawiła przenieść tylko część zasobów na 
platformę K3Cloud i zweryfikować jej możliwości.

„Po roku użytkowania mogę stwierdzić, że usługa K3Cloud 
zapewniła nam korzyści na jakie nie mogliśmy liczyć w 
przypadku rozwiązania zagranicznego dostawcy. Przede 
wszystkim to osobiste wsparcie i kontakt o dowolnej porze. 
Inżynierowie K3System służą nam pomocą dosłownie od ręki. 
W przypadku poprzedniego dostawcy w pierwszej kolejności 
jedynie na co można było liczyć to infolinia. Natomiast z punktu 
widzenia biznesu, chmura K3Cloud ma szczególną zaletę, jaką 
jest elastyczność, ale taka prawdziwa, która nie sprowadza się 
do tabelki i listy funkcjonalności. Na nasze potrzeby, w usłudze 
K3Cloud można coś dopisać i dodać – dostosować rozwiązanie 
do naszych potrzeb. Tak rozumiana elastyczność w przypadku 
dużych dostawców jest niemożliwa” – mówi Daniel Jabłoński, 
Dyrektor IT, Konsmetal Concept S.A.

Rozwiązania cloud computing to dla spółki Konsmetal Concept 
niższe koszty, możliwość dokładnego rozliczania za faktyczne 
użytkowanie i gwarancja bezpieczeństwa. Dlatego w przyszłości 
spółka planuje przenieść całe swoje środowisko do chmury 
K3Cloud.

„Problemem nie jest tworzenie nowych koncepcji, tylko 
pozbywanie się starych” - mówi Paweł Jedynak, Dyrektor Działu 
Handlowego, K3System Sp. z o.o.



Wydajna, niezawodna i bezpieczna: taka jest 
chmura K3Cloud

Wysoka dostępność i skalowalność
Spółka Konsmetal Concept w każdej chwili może zmienić 
dostępną moc obliczeniową. Platforma K3Cloud jest w stanie 
sprawnie obsłużyć systematyczny wzrost liczby użytkowników 
i okresowe skoki zainteresowania serwisem.

„Dzięki możliwościom chmury K3Cloud możemy w dowolnej 
chwili zmienić dostępną moc obliczeniową czy transfer danych 
na platformie. Dodatkowym atutem jest gwarancja dostępu do 
danych w modelu 365/24 z każdej lokalizacji oraz najwyższy 
poziom bezpieczeństwa danych w chmurze” – mówi Daniel 
Jabłoński, Dyrektor IT, Konsmetal Concept S.A.

Przyjazny interfejs
Dzięki wygodnemu, intuicyjnemu interfejsowi korzystanie 
z chmury K3Cloud nie sprawia najmniejszego problemu.

Uproszczenie procesu technologicznego 
Platforma K3Cloud pozwala spółce skoncentrować się na 
biznesie i dostarczaniu użytkownikom korzyści, zamiast na 
zarządzaniu infrastrukturą serwerową.

„Obecnie zamiast zarządzania własnymi serwerami wystarczy 
dokonać aktualizacji na platformie K3Cloud” – mówi Daniel 
Jabłoński, Dyrektor IT, Konsmetal Concept S.A.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Umieszczenie zasobów na platformie K3Cloud zapewniło 
maksymalne bezpieczeństwo i gwarancję bezawaryjności. 

„Dzięki chmurze K3Cloud w cenie niższej niż utrzymanie 
serwera u siebie mamy pewność, że nasze zasoby będą 
dostępne” – mówi Daniel Jabłoński, Dyrektor IT, Konsmetal 
Concept S.A.

Niższe koszty
Rozwiązanie K3Cloud umożliwiło całkowitą rezygnację z własnej 
infrastruktury. Dodatkowo spółka ponosi koszty wyłącznie za 
wykorzystane zasoby.
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