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ICsec S.A. jest vendorem (producentem) rozwiązań do cyberbezpieczeństwa przemysłowego. 
 

 

Pełna nazwa spółki ICsec S.A. 

Rok założenia 2018 

Sektor działalności Cyberbezpieczeństwo przemysłowe, systemy zabezpieczeń, 
monitorowanie, rynek IDS/IPS (intrusion detection 
system/intrusion prevention system). 
Nasz sztandarowy produkto to Scadvance XP, nowej generacji 
IDS do monitorowania sieci przemysłowych pod kątem 
wszelkich anomalii w tym cyberataków. 
 
Grupa docelowa: 
Scadvance XP kierujemy przede wszystkim do klientów z 
sektora przemysłowego. Dedykujemy nasz produkt wszędzie 
tam, gdzie w infrastrukturze OT (operational technology) mamy 
wymianę informacji, sterowanie procesami oraz ich kontrolę. 
Scadvance XP jest przede wszystkim adresowany do sektora 
infrastruktury krytycznej (elektroenergetyka, gazownictwo, 
wodociągi), szeroko rozumianego przemysłu (linie produkcyjne i 
technologiczne), logistyki (np. węzły transportowe), centrów 
danych, użytkowników i producentów automatyki budynkowej. 
 

Strategia rozwoju  ICsec jest pierwszym polskim producentem rozwiązań z zakresu 
bezpieczeństwa cybernetycznego dedykowanych przemysłowi. 
Misją spółki jest znaczące podnoszenie poziomu 
cyberbezpieczeństwa w sieciach przemysłowych oraz 
środowiskach systemów SCADA w przedsiębiorstwach z 
infrastrukturą krytyczną i sieciami przemysłowymi. Realizujemy 
to zadanie bardzo doświadczonym wewnętrznym zespołem, 
poprzez tworzenie własnych produktów w oparciu o własne 
prace B+R, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, 
przy współpracy z polskimi instytucjami naukowymi i uznanymi 
partnerami. 
Naszym klientom oferujemy m.in. system Scadvance XP (nowej 
generacji system klasy IDS, intrusion detection system) 
adresujący potrzeby związane z monitoringiem sieci automatyki 
przesyłowej (OT) i wykrywaniem potencjalnych zagrożeń i 
anomalii w ruchu pomiędzy podłączonymi do sieci urządzeniami. 
 
W strategii rozwoju Spółki znajdują się także inne produkty z 
dziedziny industrial cybersecurity. Istotne jest holistyczne 
podejście do procesu cyberochrony sieci przemysłowych, stąd 
ICsec jest w toku opracowania kolejnych produktów, które są 
komplementarne względem siebie i odpowiadają oczekiwaniom 
rynku, dając możliwie najwięcej narzędzi do cyberochrony. 

Władze spółki  Robert Juszczyk, CEO 
Marek Smolik, CTO 

Liczba pracowników 14 (umowa o pracę), rekrutacja w toku, do końca roku 
prawdopodobnie ok 20 osób 

Runda finansowania W toku realizacji: Late A 
W planach: B 

Udział w programach 
mentoringowych/akceleracyjnych 

ICsec brał udział w programach Scale Up, aktualnie jesteśmy w 
toku programu mentoringowego z Finlandii EnergySpin oraz 
InCredibles 



 

 

Nagrody/wyróżnienia Start-up challenge podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w 2020 r., zwycięzca w kategorii Business 
Processess 

Dane firmy (pełny adres, www, NIP, 
REGON, KRS) 

ICsec S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wichrowa 1a, 60-449, 
NIP: 781-198-60-10 
REGON: 382035399 
KRS: 0000761914 
www.icsec.pl  
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