
„Ezúton is köszöntöm a Polaris IT Group SA részvényeseit, részvénytársaimat! 
„Chciałbym tą drogą pozdrowić akcjonariuszy i moich partnerów z grupy Polaris IT Group SA! 
W dalszej części chciałbym przedstawić spółkę iSRV Zrt., działalność jaką prowadzi i jej dalsze 
plany.  
W ciągu 8 lat od powstania naszej firmy jest ona zaangażowana w rozwój innowacyjnych 
technologii i rozwiązań w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego. 
Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, iż dysponujemy wysokim poziomem wiedzy fachowej 
w wyspecjalizowanych obszarach. Są to następujące obszary: sprzęt (FPGA, ASIC) 
projektowany pod indywidualne zamówienia, rozwiązania kryptograficzne, w tym 
zabezpieczenia biometryczne, sztuczna inteligencja (AI), rozpoznawanie / analiza obrazu, 
technologie przesyłu strumieniowego i systemy edukacyjne online.  
Obecnie trwa rebranding naszych produktów z zakresu technologii zabezpieczeń i systemu 
edukacji online pod parasolem marki Enclosed. Ponadto należy również wspomnieć o 
najnowszej dziedzinie naszej działalności, która zajmuje się sektorem opieki medycznej.  Do 
jej głównej działalności należy handel produktami ochrony zdrowia, świadczenie związanych 
z nią usług oraz produkcja i rozwój produktów medycznych i rozwiązań informatycznych.  
W dalszej części chciałbym przedstawić nasze kluczowe rozwiązania, stanowiące podstawę 
naszego przyszłego sukcesu. 
 
Rozwiązania z zakresu techniki zabezpieczeń  
Jedną z  głównych dziedzin naszej  działalności jest rozwój i sprzedaż samodzielnie 
opracowanego sprzętu i oprogramowania z zakresu techniki zabezpieczeń. W tym miejscu 
chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na produkty odpowiedzialne za szyfrowanie danych, 
które można wykorzystać do bezpiecznego przechowywania i transmisji danych, a także na 
nasze rozwiązania z zakresu zabezpieczeń oparte na specjalnych czujnikach (Radar, LIDAR). 
 
W zakresie przechowywania danych rozwijamy rodzinę produktów Enclosed Bytes, których 
elementami są specjalnie opracowane zewnętrzne nośniki danych z szyfrowaniem rządowym 
i wojskowym. Najważniejszymi właściwościami tej samodzielnie opracowanej elektroniki są 
doskonały mechanizm ochrony przed włamaniami, komputerowe szyfrowanie danych i 
identyfikacja biometryczna. 
 
W dziedzinie bezpiecznego zarządzania danymi, naszym drugim sztandarowym produktem 
jest rozwiązanie Enclosed VPN,  które,  w oparciu o indywidualny sprzęt komputerowy, 
można wykorzystać do budowy zaszyfrowanych sieci takich jak VPN , nawet z zasięgiem 
międzykontynentalnym. 
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na rozwój systemu rejestracji czasu pracy i obecności w 
oparciu o identyfikację biometryczną, który będzie wdrażany ze środków UE i własnych. 
System ten oferuje również wykorzystanie opcji bezkontaktowej, co stanowi cenne 
rozwiązanie w dobie COVID-19. 
 
System edukacyjny online  
W ostatnich latach priorytetowym projektem było opracowanie nowoczesnego i 
bezpiecznego systemu edukacji online opartego na komunikacji wideo, który wykracza poza 
tradycyjne, klasyczne systemy e-learningowe, zazwyczaj polegające na udostępnianiu 
programów nauczania. Projekt ruszył zarówno przy wsparciu środków unijnych i środków 



własnych,  wygraliśmy przetarg ale nadal naszym priorytetem jest ciągłe jego udoskonalanie, 
przy wykorzystaniu wiedzy i ponad dwudziestoletniego doświadczenia naszych specjalistów. 
 
Obecna w tym roku sytuacja z COVID-19 potwierdziła trafność naszej wcześniejszej decyzji, 
że system edukacji online powinien opierać się na komunikacji wideo. W tym roku znacznie 
wzrosło zapotrzebowanie na używanie systemów Zoom, Skype i im podobnych. Rozwiązania 
międzynarodowych podmiotów nie są w pełni zoptymalizowane pod kątem edukacji, z 
drugiej strony systemy te mogą zapewnić jedynie niektóre elementy  z zakresu kształcenia na 
odległość. Chcemy konkurować z naszym systemem edukacji, a nie z jego 
międzynarodowymi uczestnikami. Naszą grupą docelową są ci użytkownicy, dla których 
ważne jest z jednej strony wykorzystanie w pełni spersonalizowanego systemu, nadającego 
się zarówno do edukacji, jak i współpracy, a z drugiej strony niezwykle istotne znaczenie ma 
wysoki stopień bezpieczeństwa danych i pełna kontrola systemu. Naszą filozofią jest 
dostarczanie kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania dla naszych partnerów, dla 
których ważne jest zapewnienie  edukacji w zakresie wysokiego bezpieczeństwa danych w 
formie zintegrowanej i dostosowanej dla potrzeb ich własnej organizacji, i wszystko to 
działało  w  sieci wewnętrznej poza internetem publicznym. Wielcy międzynarodowi 
konkurenci (tacy jak np. Zoom) wcale nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa 
danych, mimo, że tego się od nich oczekuje i nie oferują takich możliwości,  jakie oferują i do 
czego zdolne są nasze systemy, czyli na przykład możliwość działania w całości w 
bezpiecznych sieciach z dala od otwartego Internetu. Oprócz klasycznych, tradycyjnych 
instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw, naszą grupą docelową są agencje rządowe, 
operatorzy infrastruktury krytycznej, sektor bankowy, firmy ubezpieczeniowe oraz wszystkie 
firmy i przedsiębiorstwa, chroniące swoje dane, informacje i wiedzę. 
 
Nasze usługi opracowane w tych obszarach obejmują naukę online, konferencje online, 
egzaminy online oraz produkty pomocne do pracy zdalnej online. 
 
Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji 
Szczególną uwagę zwracamy na potencjał sztucznej inteligencji (AI). Naszym celem jest coraz 
większy rozwój i inwestowanie w tym obszarze. Ta inwestycja może przynieść wiele 
rezultatów. Z jednej strony może znacznie zwiększyć sprzedaż i konkurencyjność naszych 
istniejących już produktów (na przykład możliwość analizy wzorców zachowań w 
zaszyfrowanych sieciach lub wsparcie wykrywania uwagi po stronie AI w naszym systemie 
edukacji online). 
Z drugiej strony tę wiedzę można wykorzystać w zupełnie nowych obszarach. Badamy 
między innymi rozwiązania, które można wykorzystać w dziedzinie badań zdrowotnych, 
reform, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki miejskiej czy innych dziedzinach przemysłu. 
 
Ponieważ nasza firma posiada duże możliwości (pracowników i podwykonawców) oraz 
relacje zawodowe w zakresie wdrożeń informatycznych i przemysłowych, a także duże 
doświadczenie w zarządzaniu projektami, dlatego jako generalny wykonawca pomaga we 
wdrażaniu niestandardowych, indywidualnych systemów informatycznych w wielu 
projektach. 
 
Sektor medyczny 



Jak już wcześniej wspomniałem, jednym z nowych zakresów działalności iSRV Zrt. jest 
wkroczenie do sektora medycznego. Już w okresie projektowania naszego systemu edukacji, 
naszym celem była możliwość zaspokojenia specyficznych potrzeb opieki medycznej poprzez 
edukację zdrowotną. Nasza firma rozpoczęła znaczącą aktywność  na początku roku w 
okresie COVID-19. Dzięki dobrej współpracy z Chinami firma wdrożyła w tym roku 
dystrybucję maszyn i masek do oddychania. Celem jej jest pozostanie aktywnym w handlu 
produktami zdrowotnymi. Ponadto w toku jest planowanie biznesowe  dotyczące 
świadczenia usług w zakresie produktów medycznych i zbadania możliwości rozwijania i 
produkcji niektórych produktów medycznych. 
 
Należy podkreślić, że wymienione powyżej działania są zgodne z międzynarodowymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa informacji. Nasza firma spełnia wymogi certyfikacji 
systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015, przeszła również coroczny audyt dostawców 
NATO, a w tym roku rozszerzyła swoją licencję na rozwój i międzynarodowy handel sprzętem 
wojskowym. Wreszcie w 2020 roku uzyskaliśmy certyfikaty bezpieczeństwa informacji dla 
kilku kategorii: węgierski narodowy „Top Secret!”, UE „Secret!”, NATO „Secret!”, Paks II 
„Secret!”. 
 
Na podstawie powyższego widać, że nasza firma stara się być stale obecna w innowacyjnych, 
ciągle rozwijających się obszarach i opierać się na jak największej liczbie gałęzi. Głównym 
celem kolejnego okresu jest przygotowanie do jak najaktywniejszego pojawienia się 
produktów i usług iSRV Zrt. w Polsce i na innych rynkach. Działalność ta będzie prowadzona 
przez Polaris IT Group SA i jest obecnie przygotowywana. 
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