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O FIRMIE

Tekniska  Polska  Przemysłowe  Systemy  Transmisji  Danych 
sp. z o.o. to firma obecna na polskim rynku od ponad siedemnastu 
lat. Od początku swojej działalności skupiona na rozwiązaniach ad-
resowanych do przemysłu oraz gwarantujących najwyższą możliwą 
jakość. Firmę  Tekniska  Polska tworzą ludzie z pasją: wysokiej klasy 
inżynierowie, specjaliści sieci przemysłowych, eksperci cyberbez-
pieczeństwa. Nadrzędnym celem jest dla nas satysfakcja klienta, 
dlatego każdy klient jest dla nas wyjątkowy i każdego klienta traktu-
jemy indywidualnie, aby oferowane rozwiązanie spełniało w całym 
zakresie wszystkie jego potrzeby, było maksymalnie niezawodne 
oraz gwarantowało długi okres bezawaryjnej pracy. Stawiając na 
wysoki poziom indywidualnej obsługi, wspieramy klienta przez cały 
cykl życia projektu: od fazy konsultacyjno-projektowej aż po cały 
okres eksploatacji.

OFERTA

Tekniska  Polska zbudowała ofertę skupiającą się na trzech obsza-
rach działalności
 � Przemysłowa transmisja danych obejmująca ofertę najwyższej 
klasy przemysłowych rozwiązań transmisyjnych: sieci lokalnych, 
sieci rozległych wraz z wieloprotokołowym systemem sieci szkiele-
towych  MPLS-TP obsługującym wszystkie protokoły przemysłowe. 
W  tym obszarze jedną z  naszych specjalności są rozwiązania 
transmisyjne przeznaczone dla kolei, tak w aplikacjach pokładowych 
taboru kolejowego (onboard), jak i systemach infrastrukturalnych 
(trackside). Oferowane rozwiązania transmisyjne pochodzą od 
najlepszych producentów, posiadają wiarygodne europejskie 

certyfikaty i zostały wielokrotnie sprawdzone w najtrudniejszych 
warunkach eksploatacji we wszystkich branżach przemysłu.
 � Cyberbezpieczeństwo przemysłu, gdzie jako jedna z  nielicz-
nych na polskim rynku firm możemy pochwalić się wdrożeniami 
zrealizowanymi w tak newralgicznych branżach, jak energetyka 
czy paliwa kopalne. Jesteśmy właścicielem marki  CyberTek, 
pod którą w maju, w Międzynarodowym  Centrum  Kongresowym 
w Katowicach organizujemy największą i najbardziej profesjonalną 
konferencję cyberbezpieczeństwa przemysłu, której celem jest 
integracja środowiska poprzez dzielenie się zaawansowaną mery-
torycznie wiedzą i budowę współpracy pod hasłem „ekosystemu 
cyberbezpieczeństwa”
 � Usługi polegające na analizach, konsultacjach, projektowaniu 
koncepcji rozwiązań w zakresie rozwiązań teletransmisyjnych oraz 
audytach bezpieczeństwa, testach koncepcji  PoC i kompleksowych 
wdrożeniach rozwiązań cyberbezpieczeństwa przemysłowego 
obejmujących zarówno dostawy i  uruchomienie systemów, jak 
i wsparcie organizacyjne świadczone klientom z wykorzystaniem 
procesowego podejścia do cyberbezpieczeństwa. W  ramach 
świadczonych usług organizujemy także specjalistyczne szkolenia 
obejmujące tematyką wszystkie nasze specjalizacje. Do usług 
należy zaliczyć także wsparcie techniczne świadczone klientom 
i obejmujące wszelkie działania przedsprzedażowe, jak: wypo-
życzenie rozwiązań i konsultacje oraz pełne wparcie techniczne 
gwarancyjne i pogwarancyjne świadczone po sprzedaży, co jest 
niezwykle istotne z  punktu widzenia potrzeb klienta, ponieważ 
nasze rozwiązania są projektowane z przewidywaniem wielolet-
niego cyklu eksploatacji w ciężkich warunkach środowiskowych.
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