
 
 

 

 

ICsec rozpoczyna współpracę z CLICO – wiodącym dystrybutorem 

VAD. 

 

Spółka ICsec – lider rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej, podpisała umowę 

dystrybucyjną z CLICO – największym wyspecjalizowanym dystrybutorem z wartością dodaną 

(VAD) na rynku polskim oraz Europy Centralnej i Wschodniej. 

ICsec jest producentem rozwiązania SCADVANCE XP, innowacyjnego systemu monitorowania sieci 

przemysłowych zapewniający identyfikację, monitoring oraz bezpieczeństwo posiadanych 

zasobów w czasie rzeczywistym. Stanowi fundament kompleksowego systemu bezpieczeństwa 

stosowanego w organizacjach wykorzystujących automatykę przemysłową. 

Trwająca konwergencja sieci technologii informacyjnej (IT) i sieci technologii operacyjnej (OT) 

zwiększa złożoność i podatność na zagrożenia sieci przemysłowych systemów sterowania 

(ICS).  Wraz z gwałtownym rozwojem Przemysłu 4.0 oraz cyfrową transformacją, organizacje 

wprowadzają nowe technologie i łączą sieci OT i IT. 

„Automatyka przemysłowa powstała wcześniej i bardzo długo rozwijała się niezależnie od IT. Jednak 

zabezpieczenie przez izolację już dawno stało się mitem, monitorowanie, raportowanie i zdalny 

dostęp wymusiły połączenie rozwiązań automatyki przemysłowej z siecią IT organizacji lub 

bezpośrednio z Internetem. Często zabezpieczenie sieci OT delegowane jest do działu IT i stanowi 

dla nich poważne wyzwanie. Cele dla OT to bezpieczeństwo i ciągłość działania, nie można tak jak 

w IT czegoś zrestartować, odłączyć do spatchowania, bo może to spowodować zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzkiego lub gigantyczne szkody finansowe. W pełni pasywne, oparte na głębokiej 

analizie ruchu 

i nauczaniu maszynowym rozwiązanie SCADVANCE XP świetnie wpasowuje się w potrzeby 

przedsiębiorstw, które chcą efektywnie chronić swoją infrastrukturę OT przed cyberzagrożenia  

i anomaliami, które mogą zdestabilizować działanie systemów. Wykrywa potencjalne incydenty 

identyfikując potencjalny cel i prawdopodobny mechanizm ataku. Dodatkowym atutem jest to, że 

SCADVANCE XP jest polskim produktem, powstającym w oparciu wiedzę krajowych ekspertów, co 

może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym – infrastruktury 

krytycznej.” – mówi Radosław Szyszko, Security Consultant w CLICO. 

 



 
 

 

 

Podpisanie umowy to dla ICsec kolejny ważny i strategiczny krok w kierunku budowania silnej 

sieci partnerskiej i umacniania pozycji na rynku CEE. 

„Dla ICsec współpraca z CLICO – dystrybutorem z wartością dodaną – jest gwarancją dotarcia do 

Integratorów i Resellerów IT/OT wyspecjalizowanych w świadczeniu usług cyberbezpieczeństwa 

zarówno w Polsce, jak również w całej Europie Centralno-Wschodniej. Razem, wykorzystując naszą 

technologię, wiedzę i wspólne doświadczenia możemy jeszcze skuteczniej niż dotychczas zapewniać 

bezpieczeństwo firmom posiadającym infrastrukturę krytyczną oraz systemy automatyki 

przemysłowej OT/ICS. – powiedział Mariusz Rzepka, Channel Manager w ICsec S.A. 

Umowa dystrybucyjna CLICO obowiązuje w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

  

CLICO – największy, ze 100% kapitałem polskim – specjalizowany dystrybutor z wartością dodaną 

od 1991 roku skutecznie wprowadza i promuje w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-

Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. Prowadzi ciągły proces edukacji 

rynku pod kątem zagrożeń, optymalizacji, wydajności, efektywnej, bezpiecznej łączności 

przewodowej i bezprzewodowej oraz perspektyw ich rozwoju. Od początku rozwoju stawia na 

najwyższe kompetencje, oferując jako autoryzowany ośrodek wysoko cenione wsparcie przed- i 

powdrożeniowe, a także autoryzowane i własne szkolenia, obejmujące nie tylko technologie i 

produkty, ale też zagadnienia ogólne bezpieczeństwa np. szeroko akceptowaną, niezależną 

certyfikację CISSP. Wysoka jakość obsługi potwierdzona jest certyfikatem PN-EN ISO 9001:2015 z 

Kryteriami WSK przyznanym przez IQNet i utrzymywanym od grudnia 2002 roku. 

 

 

ICsec jest liderem rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej i od 2018 roku 

z powodzeniem tworzy pierwszy w Polsce ekosystem cyberbezpieczeństwa, dostarczając 

rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć ryzyko biznesowe związane z cyberatakami na sieci 

przemysłowe. ICsec został nagrodzony przez  Naczelną Organizację Techniczną Złotym Laurem 

Innowacyjności 2020 za rozwiązanie Scadvance XP. W 2017 roku produkt otrzymał również 

prestiżową nagrodę „ELIKSIR” przyznawaną przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i 

Telekomunikacji. 



 
 

 

 

ICsec jest członkiem-założycielem Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa przy 

#CyberMadeInPoland – platformy do współpracy oraz promocji polskiego przemysłu IT-Sec, 

którego celem jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz promowanie 

polskich firm poza granicami kraju. Jako pierwsza firma w Polsce uzyskała prawo do używania 

znaku jakości „Cybersecurity Made In Europe”. 

 


