


zaczyna się od 
nowoczesnego 
systemu



Integrator systemów IT

Producent systemów 
dla służby zdrowia

Producent elektroniki
i systemów automatyki

Dostawca kompleksowych 
rozwiązań informatycznych
Oraz usług DATA CENTER

Zintegrowane Systemy 
InformatyczneDostarczanie usług dla 

biznesu w zakresie 
księgowym i kadrowym 

Wykonawca projektów 
budowy infrastruktury 
systemu ERTMS/GSM-R. 

Od 2017 roku jesteśmy częścią 
Grupy Kapitałowej WASKO



LogicSynergy
w liczbach

800K
Rozliczanych 
punktów poboru

150
Zadowolonych 
klientów

25
Nagród i wyróżnień

• Gazele Biznesu

• Firma przyjazna 
Samorządowi

100
Doświadczonych 
specjalistów

4000
Stacji roboczych z 
systemem LogicSynergy



Co wyróżnia
naszą firmę?

Technologia Doświadczenie

Ponad 35 lat w branży

Integralność

Obszar wdrożeń



150

Przykładowi klienci
naszej firmy



Cyberbezpieczeństwo - co to jest ?
Ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, 

urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym 

dostępem oraz utratą danych.



Cyberataki w branży wod-kan – IZRAEL 2020r.

Zaatakowano łącznie 6 obiektów takich jak:

• Przepompownie

• Stacje uzdatniania wody

Uszkodzono:

• Systemy sterowania i inne urządzenia

• Zwiększono ilość środków chemicznych uzdatniających wodę 
do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia

Przyczyna:

• Niewłaściwezabezpieczenie
systemówteleinformatycznych



Cyberataki w branży wod-kan – USA 2020r.

Zaatakowano system SCADA:

• Atak na urządzenia automatyki przemysłowej

Uszkodzono:

• zwiększenie stukrotnie stężenia wodorotlenku sodu –
nie doszło do skażenia ze względu na interwencje 
operatora

Przyczyna:

• Korzystanie z 
niebezpiecznego 
oprogramowania 
(TeamViewer)



Przeprowadzono atak phishingowy:
• Atak na serwer oraz back-up’y,
poprzez wirusa zawartego w wiadomości e-mail.

Skutki:

• Utrata środowiska serwerowego (system, aplikacje)

• Poniesienie kosztów związanych z: 
- Odtworzeniem środowiska serwerowego
- Zakupem nowego serwera i licencji

• Możliwe kary za upublicznienie danych osobowych (4% od obrotu firmy)

Cyberataki w branży wod-kan – POLSKA 2022r.

Przyczyna:

• Brak świadomości o 
zagrożeniach

• Niewystarczająco 
zabezpieczone dane



Cyberataki w branży wod-kan – POLSKA 2022r.

• Nieaktualne oprogramowanie;

• Sieć udostępniona na zewnątrz;

• Brak izolacji środowiska iOT (zdalny dostęp do urządzeń) od środowiska IT 

• Brak monitoringu IT/iOT;

• Pozorne oszczędności na bezpieczeństwie;

• Oraz najważniejsze……



Cyberataki w branży wod-kan – POLSKA 2022r.

• nieświadomość zagrożenia



Statystyki:

• Wzrost cyberataków o 35% w stosunku do roku poprzedniego (2022/2021)

• 938 ataków tygodniowo

• W 2021r. aż 69% firm odnotowało min. 1 przypadek cyberataku

• Coraz częstsze ataki na energetykę i wodociągi (elementy infrastruktury 
krytycznej)



a co w Państwa Firmie ?



Cyberbezpieczeństwo – oferta 
LogicSynergy dla Wod.-Kan.

Audyty infrastruktury 
klienta

Zespół wysoko 
wykwalifikowanych 
specjalistów z 
kilkuletnim 
doświadczeniem 

Wyspecjalizowane 
narzędzia IT i systemy 
zabezpieczeń oraz 
sprawdzone procedury 
obsługi incydentów 

Kampanie phishingowe

Profesjonalne 
serwerownie 
z najwyższymi 

poziomami zabezpieczeń 

Securiti Operation
Center – stały 
monitoring sieci 
i urządzeń

Backupy i dodatkowe 
usługi 



Data Center Hardware

Zintegrowany System 
Informatyczny 

w technologii WWW

dedykowany sprzęt, 
na którym znajdują 

się dane

dwa centra danych –
w Katowicach 

i Gliwicach

Możliwość eksploatacji
eMedia w chmurze COIG S.A.



DataCenter - eksploatacja systemu eMedia przy zachowaniu najwyższych poziomów bezpieczeństwa 

Kompleksowe
rozwiązanie IT dla WOD-KAN
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Rozrachunki z Windykacją
Należności

eBilling

Sprzedaż/Ewidencja

Umowy

Fakturowanie wszystkich 
usług świadczonych przez 
firmę komunalną

Powiadomienia, eArchiwum

Bank

Gospodarka Licznikami

Inkasent

Interfejs radiowy

Masowe Płatności

Kasa



Zakup

eERP

System Finansowo-
Księgowy wraz ze 
sprawozdawczością 

Środki Trwałe

Gospodarka 
Materiałowa

Kadry-Płace (KZP2)



iBOK

Szybkie płatności elektroniczneNowoczesny kanał komunikacji 
z kontrahentami

Layout dostosowany do strony 
WWW przedsiębiorstwa wod-kan

Wgląd kontrahenta do własnych 
rozrachunków

Dedykowane aplikacje mobilne
Android i iOS



eSOD

Narzędzie do samodzielnej 
konfiguracji procesów

System obiegu procesów 
branżowych: obieg faktury 
zakupowej, obieg reklamacji, 
wniosku o wydanie warunków 
technicznych 

Dostęp do dokumentów z 
poufnymi informacjami tylko dla 
wskazanych użytkowników

Integracja z pozostałymi 
modułami systemu eMedia
+ INTRADOK

System obiegu dokumentów wraz 
z kontrolą realizacji spraw 

Obieg kancelaryjny z obsługą 
technologii OCR



Transport

Obsługa elektronicznych kart 
drogowych z możliwością 
powiązania z systemem obsługi 
zleceń/zadań

Optymalizacja zarządzania 
firmową flotą 

Integracja  z pozostałymi 
modułami systemu eMedia
(finansowo-księgowy 
– rozliczanie kosztów)

Możliwość powiązania z mapą 
(lokalizacja pojazdów)



SmartGIS

Aplikacja mobilna i Geoportal

Mapa i ewidencja obiektów 
sieciowych oraz technicznych 

Ewidencja zdarzeń na sieci:
awaryjnych i eksploatacyjnych

System zleceń z kosztowym
rozliczaniem prac



SmartLAB

Pełna kontrola nad 
dokumentami systemu jakości 
oraz wyposażeniem 
laboratorium

Nowoczesny 
system zarządzania informacją 
laboratoryjną

Wspomaga pracę laborantów 
oraz kierowników działów

Ewidencja oraz zarządzanie 
zleceniami, badaniami i 
próbkami

Usprawnia oraz automatyzuje 
przepływ informacji 
o badaniach



Business Intelligence 

Nowoczesne narzędzie  
do raportów i analiz online

Możliwość wykorzystania 
różnych źródeł danych – nie 
tylko z modułów systemu 
eMedia

Predykcja w zakresie produkcji, 
dystrybucji ścieków i 
odprowadzania wody, sprzedaży 
i obsługi klienta 

Aktualne i spójne informacje
z wielu obszarów działalności 
firmy, pozwalające na szybkie 
podejmowanie decyzji 
biznesowych



Nowoczesny kanał komunikacji 
z kontrahentami

Layout dostosowany do strony 
WWW przedsiębiorstwa wod-kan

Wgląd kontrahenta do 
najważniejszych danych 
związanych z obsługą (w tym 
rozrachunków 
i spraw windykacyjnych) 

Możliwość zgłoszenia bieżącego 
odczytu 

Szybkie płatności elektroniczne

iB
O

K
  M

o
b

ile
 

Obsługa na urządzeniach 
Android oraz iOS



S
m

ar
tG

IS
 M

o
b

ile

dostęp do pełnej ewidencji 
oraz aktualnych map w terenie

analizy terenowe

usprawnienie pomiarów 
w terenie 

usprawnienie pomiarów 
w terenie 



Przenieś swoje IT 
w bezpieczny wymiar 

ZSl eMedia 
dedykowany, kompleksowy 
system do zarządzania 
przedsiębiorstwem wod-Kan

SmartGIS
inteligentne zarządzanie 
infrastrukturą Wod-Kan 

SmartLab 

system wspierający pracę 
laboratorium 

eSOD

platforma do zarządzania 
procesami biznesowymi 

Już dziś możesz uruchomić zintegrowany system eMedia 
lub jego moduły w chmurze obliczeniowej COIG S.A.

BI - Business 
Intelligence
raporty i analizy online 

Transport 
optymalizacja zarządzania flotą 

OpenEye SCADA
Parasolowy system 
do wizualizacji procesów 
przemysłowych
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KZP2 
system kadrowo-płacowy 


