
„Matrix42 od zawsze mocno koncentruje się na 

nowych i przyszłych wymaganiach w zakresie 

zarządzania urządzeniami klienckimi.“

GARTNER 

Dzięki imponującej popartej sukcesami 

integracji swoich rozwiązań do zarządzania 

firma Matrix42 wyraźnie wyprzedza 

ofertę Microsoft i IBM…”

ISG

Klasyczny sposób pracy zmienia się, a miejsce pracy przeobraża się w cyfrowe środowisko pracy. Praca mobilna przy użyciu coraz 

liczniejszych urządzeń końcowych i aplikacji staje się normą. Wiążą się z tym takie wyzwania jak heterogeniczne infrastruktury 

informatyczne, kosztowne udostępnianie usług, zjawisko Shadow IT i wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych. 

Wielu producentów odpowiada na te wyzwania, oferując jeszcze bardziej złożone narzędzia do zarządzania. Matrix42 odpowiada 

natomiast integracją i znacznym uproszczeniem. Zadbaj o większą prostotę w swojej firmie i w dziale IT!

Dzięki rozwiązaniom Matrix42 masz w ręku wszystkie atuty

Pionierska firma w dziedzinie oprogramowania 

do zarządzania przestrzenią roboczą, nagrodzona 

przez uznane firmy analityczne

Profil firmy

1. Automatyzacja powtarzających się zadań informatycznych, 

takich jak dystrybucja oprogramowania, zarządzanie 

urządzeniami, zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami,

jak również zgłoszeń do działu IT.  

 

2. Przyspieszenie udostępniania usług za pośrednictwem 

samoobsługowego portalu. Automatyczne udostępnianie, 

inwentaryzacja i rozliczanie usług o charakterze 

informatycznym i nie tylko.

3. Uproszczenie przestrzegania wytycznych określonych w 

przepisach dotyczących uprawnień, instalacji oprogramowania, 

procesów zatwierdzania, rozporządzenia RODO i logowania się 

do systemu bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo. 

4. Poprawa przejrzystości i kontroli z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów, licencji, umów oraz zasobów 

informatycznych i nie tylko. 

5. Zwiększenie wydajności pracy i jednocześnie 

oszczędności kosztów w obszarze operacji informatycznych 

poprzez znaczne odciążenie działu usług informatycznych, 

samoobsługę i jednoczesne zmniejszenie liczby 

zgłoszeń serwisowych, a także konsolidację narzędzi, jednolite 

środowisko użytkownika oraz optymalizację licencji i zasobów 

informatycznych.

Ponad 5.000 zadowolonych klientów
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Przykłady z 
praktyki 
• Szybkie tworzenie stanowiska pracy dla 

nowych pracowników 

• Automatyczne generowanie zgłoszeń w 

        przypadku incydentów związanych z 

        bezpieczeństwem

• Sprawna i wydajna migracja do systemu 

Windows 10

• Bezpieczne wdrażanie oprogramowania 

udostępnianego jako usługa (SaaS) z 

        szyfrowaniem danych w chmurze

• Blokowanie i usuwanie szkodliwego 

        oprogramowania w czasie rzeczywistym

• Uproszczone zakupy urządzeń, 

        oprogramowania i usług poprzez 

        wewnętrzny sklep online

• Bezpieczne instalowanie aplikacji na 

        dowolnych urządzeniach

• Zapobieganie stosowaniu niezgodnych i 

nieprawidłowych licencji

• Zapobieganie nieautoryzowanym wyciekom 

danych 

Matrix42 krótko mówiąc
• Firma założona w 1992 r.

• Ponad 350 pracowników

• Centrala we Frankfurcie (Niemcy)

• Oddziały w Szwajcarii, Austrii, Francji, 

        Holandii, USA, we Włoszech i w Polsce

• Własne chmurowe centra przetwarzania 

danych w Niemczech i Szwajcarii + chmura 

Microsoft Azure (międzynarodowa)

• Ponad 6,0 mln zarządzanych endpointów

• Ponad 200 nowych klientów rocznie

• 98-procentowy wskaźnik przedłużania 

umów serwisowych

• 89-procentowy wskaźnik zadowolenia 

klientów

• Ponad 50 partnerów w ponad 10 krajach

Matrix42 - co nas wyróżnia!
• Blisko 27-letnie doświadczenie i wiedza ekspercka w kwestii 

       całościowego zarządzania IT, stanowisk pracy

• Niemiecki producent oprogramowania z własnym działem rozwoju i 

wsparcia w Niemczech

• Modułowe rozwiązania umożliwiające wybór elementów do integracji, 

dopasowywanie, rozszerzanie i bezpieczną aktualizację

• Przyszłościowe zabezpieczenie dla ataków typu zero-day

• Znakomite referencje – liderzy rynku stawiają

       na Matrix42 

Produkty i rozwiązania
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