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Misja: 

 

„Zapewnienie organizacjom rozwiązań 
informatycznych wspierających ochronę danych, 
dbających o cyberbezpieczeństwo organizacji, 
analizę big data”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajmujemy się analizą zdarzeń, której efektem jest zabezpieczenie organizacji przed 

wyłudzeniami oraz wykorzystaniem jej do procederu prania brudnych pieniędzy 

i finansowania terroryzmu. 

  



 

  
 3 

 

Hubsapa 

Hubsapa utworzona została przez doświadczonych specjalistów z branży IT, finansowo -

ubezpieczeniowej oraz bezpieczeństwa, porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości. 

Naszymi największymi atutami są wieloletnie doświadczenie, wysokowykwalifikowany 

personel oraz dostęp do wysokozaawansowanych rozwiązań technologicznych. 

Analityka 

Dostarczamy naszym klientom w kraju i zagranicą sprawdzone, niezawodne i cieszące się 

zaufaniem produkty i usługi, usprawniające identyfikację, przewidywania oraz zapobieganie 

w zakresie zwalczania: 

 procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu 

 zwalczania przestępczości zorganizowanej 

 korupcji 

 przestępstw gospodarczych, w tym wyłudzeń VAT i oszustw finansowych 

 zjawisk społecznie niepożądanych 

 cyberprzestępczości. 

Bezpieczeństwo 

Analizując szybkość rozwoju technologii nas otaczającej oraz skalę i tempo zmian w obszarze 

obsługi klientów i związanych z tym kanałami, rośnie ryzyko cyberzagrożeń. Można założyć, 

że każda organizacja została już zaatakowana lub atak taki wkrótce nastąpi. Przewidując 

takie zagrożenia, wychodzimy do naszych Klientów z gotowymi rozwiązaniami. 

HUBSAPA skupia się w swojej ofercie na kluczowych obszarach: 

 Cyberbezpieczeństwo 

 Ochrona danych i GDPR 

 Ochrona elektromagnetyczna 

 Ochrona fizyczna 

 Ochrona teleinformatyczna 
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Systemy analizy śledczej 

HUBSAPA jest partnerem czołowych 

producentów w obszarze dostaw 

i wdrożeń systemu analizy śledczej. 

Oferowane rozwiązania łączą bogate 

możliwości analizy i wizualizacji 

z możliwością dzielenia się informacją 

w czasie rzeczywistym. 

Dostarczamy rozwiązania 
wspomagające prowadzenie 
analiz śledczych 

Rozwiązanie jest dedykowane analitykom i 

zespołom wywiadowczym. Można je 

wykorzystywać zarówno do prac 

analitycznych jak i na każdym etapie 

prowadzenia dochodzenia. Oferowane 

produkty są elastyczne, bezpieczne oraz 

łatwe do wdrożenia i używania zarówno 

w prostych jak i złożonych środowiskach 

informatycznych. Oferowane produkty są 

praktycznie standardem na świecie do 

ułatwienia identyfikacji, przewidywania 

oraz zapobieganiu w zakresie zwalczania 

zorganizowanej przestępczości, korupcji, 

finansowania terroryzmu i zwalczania 

prania brudnych pieniędzy, czy 

przestępstwom gospodarczym takim jak 

wyłudzenia VAT. 

Wykrywanie nadużyć 

HUBSAPA oferuje usługi w zakresie 

wykrywania nadużyć o różnym poziomie 

zaawansowania. Dla niewielkich organizacji 

czasem wystarczającym rozwiązaniem jest 

wdrożenie systemu anty-fraud opartego 

o zestaw reguł biznesowych, opartych 

o wiedzę ekspercką. 

Zdecydowanie bardziej zaawansowanym 

rozwiązaniem jest skorzystanie 

z możliwości, jakie daje analiza danych 

i data mining. Wszelkie zastosowane reguły 

należy odpowiednio ocenić w zakresie ich 

skuteczności i nadać im odpowiednie wagi, 

a więc stworzyć kartę skoringową. 

Z punktu widzenia szybkości wykrywania 

przestępstw, ważne jest, aby analiza 

danych, której celem ma być wykrywanie 

oszustw i nieprawidłowych płatności 

dopiero po fakcie, gdy szkody już zaistniały, 

prowadziła do systemu wykrywającego 

nadużycia w czasie rzeczywistym. 

Wdrożenie tego typu systemu prowadzi do 

redukcji kosztów funkcjonowania firmy 

i zwiększenia poziomu zaufania klientów. 
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„Zbieraj dane i zamień ich na pożyteczne 

informacje- Analiza Danych i Big Data w 

czasie rzeczywistym, Zarządzanie wiedzą”. 

Zarządzanie informacją 
i Big Data 

Ilość informacji zbieranych z wielu różnych 

źródeł rośnie w trybie wykładniczym i 

przewiduje się, że niedługo będą się 

podwajać co 18 miesięcy. Trendy w 

obszarze dynamicznie rozwijającym się IoT 

(Internet of Things) potwierdzają to. 

Hubasapa pomaga klientom się 

dostosować do nowej rzeczywistości, gdzie 

pojawia się potrzeba analizowania, 

korelowania, wizualizacja I możliwość 

dostępu do wszystkich danych w czasie 

rzeczywistym. Eksperci Hubsapa łączą 

głęboką wiedzę techniczną z wiedzą 

operacyjną/biznesową (znajomość biznesu 

klientów). 

„Dzięki praktycznemu doświadczeniu, 

wiedzy biznesowej oraz znajomości 

szerokiego portfolio produktów, zespół 

Hubsapa, zaprojektuje optymalne 

kompleksowe rozwiązania dostosowane 

do bieżących potrzeb Twojej organizacji”. 

 

 

Zwalczanie procederu prania 
brudnych pieniędzy i 
finansowania terroryzmu 

Czy Twoja organizacja jest gotowa, aby 
zmierzyć się z tym problemem? 

HUBSAPA wychodzi naprzeciw potrzebom 

firm i organizacji zagrożonych procederem 

prania pieniędzy i finansowania 

terroryzmu. Oddajemy do Państwa 

dyspozycji kompleksowe i sprawdzone 

rozwiązania. Wsparci eksperckim 

doświadczeniem, dedykowanymi 

narzędziami i międzynarodową praktyką 

możemy pomóc Twojej organizacji. 

Zwalczanie przestępstw 
gospodarczych 

Luka podatkowa, czyli różnica pomiędzy 

wpływami z podatków, które powinny 

zostać teoretycznie osiągnięte oraz kwotą 

wpływów faktycznie uzyskanych, jest 

szacowana na kwotę od 36,5 do 58,5 mld 

złotych dla samego podatku VAT. Za 

główną przyczynę występowania luki 

podatkowej w VAT uznano oszustwa 

związane z wyłudzaniem podatku, dlatego 

naszym celem jest wskazanie rozwiązań 

mających na celu wykrywanie 

nieprawidłowości w zakresie oszustw 

podatkowych w VAT. 
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Cyberbezpieczeństwo 

Hubsapa jest firmą, która szczególną wagę 

przykłada do dostarczenia rozwiązań do 

ochrony zasobów cyfrowych 

przedsiębiorstw, przed atakami 

cybernetycznymi i szkodliwym 

zachowaniem wewnętrznym, korzystając z 

kompleksowego doradztwa, usług ochrony 

i monitorowania bezpieczeństwa. 

Z jednej strony zdobywanie przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstw, wiąże się 

nierozłącznie z sięganiem po najnowsze 

technologie. Często powoduje to, potrzebę 

uruchomienia nowych usług 

nakierowanych na sprawną obsługę 

klientów. Tego typu sposób prowadzenia 

działalności biznesowej oraz kontaktu 

z klientami wymagają nowego podejścia do 

ochrony zasobów krytycznych. 

Ochrona elektromagnetyczna 

Jednym z najważniejszych zabezpieczeń 

systemu teleinformatycznego jest ochrona 

elektromagnetyczna. Każde urządzenie, w 

tym komputer, przez które płynie prąd, jest 

źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego. 

Przepływ danych generuje promieniowanie 

elektromagnetyczne o określonej 

częstotliwości, głównie poprzez monitor, 

zarówno tradycyjny ekran telewizyjny, czy 

monitor laptopa. Emisja promieniowania 

odbywa się również przez kable, gniazda, 

porty, drukarki, skanery. Sygnał jest także 

emitowany do sieci energetycznej, z której 

komputer jest zasilany. 

Każdy z tych sygnałów niesie ze sobą 

pewne informację, które, można 

odczytać. 

Promieniowanie komputera jest na tyle 

silne, że za pomocą specjalnego, 

niewielkiego urządzenia można je odebrać 

z odległości kilkuset metrów (nawet do 

tysiąca). Wykorzystuje się do tego 

specjalnie przystosowane anteny oraz 

wykorzystując np. sieć wodną, elektryczną, 

grzewczą, oraz przewody klimatyzacyjne. 

Sygnały trafiające do bardzo czułego 

odbiornika są przetwarzane przez 

odpowiednie oprogramowanie, 

a informacje oddzielane są filtrowane od 

szumów; następnie konwertowane 

na odpowiednie programy komputerowe – 

pozwalające odczytać dane – np. Word. 

HUBSAPA wychodzi na przeciw potrzebom 

firm i organizacji zagrożonych utratą 

informacji w wyniku nieuprawnionego 

przechwytu emisji promieniowania 

generowanego przez przepływające dane. 

Oddajemy do Państwa dyspozycji 

kompleksowe i sprawdzone rozwiązania. 

Wsparci eksperckim doświadczeniem, 
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dedykowanymi narzędziami 

i międzynarodową praktyką możemy 

pomóc Twojej organizacji. 

„Wspieramy firmy i organizacje w 
przeciwdziałaniu przechwytu informacji w 
drodze redukcji emisji promieniowania” 

W ofercie HUBSAPA znajdują się 

kompleksowe rozwiązania dedykowane do 

przeciwdziałania przechwytu informacji w 

drodze redukcji emisji promieniowania w 

firmach i  instytucjach wykorzystujących 

technikę teleinformatyczną. 

Rozwiązania oferowane przez HUBSAPA, 

pozwalają po dogłębnej analizie stanu 

zabezpieczenia przed niepożądaną emisją 

elektromagnetyczną, na uzyskanie 

efektywnej jej redukcji do obowiązujących 

norm i wymogów. 

Ochrona danych i GDPR 

„Oferujemy czołowe rozwiązanie, 
pozwalające na szyfrowanie danych i 
zabezpieczanie dokumentacji, obiegu 
informacji i korespondencji organizacji 
min. zgodnie z normą GDPR/RODO” 
Na świecie ciągle wzrasta liczba 

cyberataków i działań cyberprzestępców 

polegających m.in. na przechwytywaniu 

danych i podszywaniu się pod 

przedsiębiorstwa. W szczególności z 

sektora ubezpieczeniowego, 

energetycznego czy bankowego. 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania 

pozwalające organizacjom do spełnienia 

wymogów regulacyjnych i polityki 

bezpieczeństwa informacji min. ustawy o 

ochronie danych osobowych i GDPR i 

normą ISO 27001. Zaostrzają się normy 

związane z wyciekiem danych i zwiększona 

jest odpowiedzialność finansowa zarówno 

osób zarządzających jak i negatywny wpływ 

na przychody organizacji. 

Rozwiązania Hubsapa pozwalają na 

skuteczniejsze pełnienie obowiązków przez 

Administratora Danych Osobowych 

w zakresie prawym, technicznym 

i organizacyjnym. 

Jednym z ważnych elementów rozwiązania 

jest właściwe szyfrowanie informacji. 

Szyfrowanie wydaje się być 

najodpowiedniejszym sposobem 

zabezpieczania danych przed ich 

przechwyceniem przez cyberprzestępców. 

Mimo rozwoju technologicznego, 

za którym idzie również wzrost 

cyberprzestępczości, standardem 

rynkowym jest komunikacja elektroniczna 

za pomocą e-maila bez użycia środków 

ochrony kryptograficznej. Braki te 

wykorzystywane są przez 

cyberprzestępców, którzy chociażby 

ostatnio niejednokrotnie podszywali się 

pod wielkie, uznane polskie firmy z 

wieloletnimi tradycjami i renomą na rynku, 
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wyrządzając wielkie szkody zarówno 

osobom indywidualnym jak i tym firmom. 

HUBSAPA oferuje rozwiązania 

zaawansowanego szyfrowania danych i 

bezpiecznego zarządzania obiegiem 

informacji w Organizacji oraz wsparcie 

dla administratorów danych w ich 

zabezpieczeniu. Nasze rozwiązania 

posiadają wymagane poziomy certyfikacji 

unijnej. 

Ochrona fizyczna 

Fizyczna ochrona IT to zespół środków 

przeciwdziałających zagrożeniom 

związanym z nieuprawnionym dostępem 

do zasobów fizycznych. 

Zapewnienie ochrony fizycznej 

urządzeniom IT powinno się rozpoczynać 

od wydzielenia obszarów bezpiecznych. 

Zastosowanie takich samych 

zabezpieczeń dla całego obiektu nie jest 

ekonomicznie uzasadnione, a często 

nawet niepożądane. 

W ramach każdego obszaru, który ma być 

chroniony, trzeba przeprowadzić analizę 

wymaganego poziomu zabezpieczeń. 

Elementami zabezpieczającymi 

poszczególne obszary fizyczne są: 

ogrodzenia, bramy, ściany, drzwi, zamki, 

systemy monitoringu, pracownicy ochrony 

i specjalistyczne systemy dostępowe. 

Bezpieczeństwo chronionych pomieszczeń 

można zapewnić przez zastosowanie kart 

magnetycznych lub rozwiązań 

biometrycznych (czytniki linii papilarnych, 

skanery tęczówki oka). 

W pomieszczeniach wewnętrzną warstwę 

ochronną stanowią najczęściej szafy, gdzie 

podstawowym zabezpieczeniem są zamki, 

które mogą być zdalnie sterowane w celu 

zapewnienia dostępu jedynie 

upoważnionym osobom. 

W bardziej zaawansowanych 

rozwiązaniach kontrolę dostępu 

do pomieszczeń integruje się z kontrolą 

dostępu do zasobów informatycznych. 

Tworzy się wtedy zintegrowany system 

zarządzania cyfrową tożsamością 

użytkowników z platformą zabezpieczeń 

i kontroli dostępu do zasobów fizycznych. 

Taka integracja pozwala na 

sprawdzanie uprawnień użytkowników 

do korzystania z zasobów IT, a także 

kontrolowanie ich uprawnień dostępu 

do zasobów fizycznych, takich jak 

wejścia do budynków czy 

poszczególnych pomieszczeń. 

Tego typu rozwiązania umożliwiają 

automatyczne przydzielanie 
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i kontrolowanie prawa dostępu w ramach 

wielu rozproszonych aplikacji i systemów 

informatycznych, a ponadto zapewniają 

całościowy ogląd i monitoring zdarzeń w 

przedsiębiorstwie, związanych 

z uzyskiwaniem dostępu do zasobów 

informacyjnych i fizycznych, zwiększając w 

ten sposób poziom zabezpieczeń 

i zapewniając zgodność z obowiązującymi 

przepisami. 

Ochrona teleinformatyczna 

Do kluczowych elementów bezpieczeństwa 

każdej organizacji należy zabezpieczenie 

przed zagrożeniami cyberprzestrzeni, a w 

szczególności ochrona teleinformatyczna. 

To jeden z najczęściej niedocenianych 

obszarów bezpieczeństwa organizacji. 

HUBSAPA zajmuje się ochroną 

teleinformatyczną systemów naszych 

klientów. 

Dostarczamy rozwiązania w zakresie 

planowania, wdrażania i koordynacji 

rozwiązań bezpieczeństwa systemów i sieci 

teleinformatycznych. 

 

 

 

Nasze cele, to: planowanie, wdrażanie, 

nadzorowanie i koordynowanie rozwiązań 

bezpieczeństwa systemów i sieci 

teleinformatycznych w organizacjach. 

Zadania są realizowane poprzez: 

 tworzenie, uzgadnianie, wdrażanie oraz 

modyfikowanie dokumentacji bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych. 

 zapewnienie zgodności systemu zarządzania 

bezpieczeństwem systemów 

teleinformatycznych, eksploatowanych w 

organizacjach z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, 

w tym wsparcie przy okresowych przeglądach 

systemu wg przyjętych kryteriów; 

 projektowanie i koordynowanie bezpieczeństwa 

informacji w procesach ciągłości działania i 

disaster recovery centralnych systemów 

teleinformatycznych; 

 wdrażanie i administrowanie systemami 

ochrony kryptograficznej stosowanymi do 

ochrony informacji wrażliwych przesyłanych w 

sieciach teleinformatycznych; 

 prowadzenie szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa systemów i sieci 

teleinformatycznych, w tym szkoleń z ochrony 

 audyt i zapewnienie bezpieczeństwa systemów i 

aplikacji krytycznych 

Nasi konsultanci posiadają dostęp do 

przetwarzania informacji niejawnych. 
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HUBSAPA jest partnerem biznesowym 

i dystrybutorem IBM w dziedzinie 

rozwiązań bezpieczeństwa w Polsce. IBM 

oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań 

zabezpieczających dla przedsiębiorstw. Są 

one niezrównane pod względem 

skuteczności powstrzymywania nowych 

zagrożeń, innowacyjne i ekonomicznie 

chronią Twoje najbardziej newralgiczne 

dane przed ujawnieniem osobom 

niepowołanym.  

 

 

 

HUBSAPA jest wyłącznym dystrybutorem 

Talkey. Rozwiązania, które pozwala na 

zabezpieczenie kryptograficzne danych 

wrażliwych, przesyłanie informacji pocztą 

elektroniczną. Szyfrowanie plików i 

katalogów. 
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