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Transgourmet Polska Sp. z o.o. wdrożył  
oprogramowanie baramundi Management  
Suite do zarządzania siecią firmową

Distribution System (WDS). Największym problemem w obrębie 
naszej sieci IT stał się nieaktualny status aktualizacji Windows 
oraz brak kontroli nad aktualizacjami na konkretnych stacjach  
końcowych. Rozwiązanie baramundi pozwala nie tylko na bieżąco 
monitorować status i stan zainstalowanych aktualizacji, ale 
również w sposób automatyczny aktualizować patch’e, również 
te należące do firm trzecich (Adobe, Java, itp.), oraz dowolne 
aplikacje. Dystrybucja aplikacji, w tym systemów operacyjnych, 
jest bardzo mocnym punktem bMS” – mówi Bartłomiej Stryczek, 
Dyrektor IT w Transgourmet Polska Sp. z o.o. 

Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem oraz gwarancja 
bezpieczeństwa
Pakiet baramundi Management Suite składa się z kilkunastu 
modułów o różnym przeznaczeniu. Współpracują one ze sobą  
poprzez jedną bazę danych, dodatkowo są sterowane  
i kontrolowane z jednego interfejsu użytkownika. Moduły można 
kupować oddzielnie, dostosowując tym samym ofertę baramundi  
do własnych potrzeb. „Najbardziej zależało nam na modułach 
Inventory, który za pomocą jednego kliknięcia pozwala na 
przeprowadzanie inwentaryzacji całego środowiska IT, oraz 
na module Compliance, który skanuje i monitoruje pracujące 
na stacjach oprogramowanie pod kątem luk bezpieczeństwa 
i podatności. Dodatkowo środowisko skryptowe Automation 
Studio pozwala na nagrywanie skryptów dowolnej akcji, którą 
wykonujemy zdalnie. W porównaniu z innymi rozwiązaniami 
dostępnymi na rynku, baramundi oferuje więcej możliwości 
przy podobnych nakładach finansowych” – dodaje Bartłomiej  
Stryczek, Dyrektor IT w Transgourmet Polska SP. z o.o.

Szybki proces i prostota obsługi
Firma Selgros korzysta z baramundi Management Suite od 
pół roku, a pełne wdrożenie oprogramowania trwało około 3 
miesięcy. „Sama instalacja i konfiguracja serwera baramundi 
przez doświadczonego wdrożeniowca i przy przygotowanej  
infrastrukturze trwa w zależności od jej wielkości od jednego 

Oprogramowanie baramundi Management Suite pozwala 
na całkowite zautomatyzowanie zadań administratora IT  
i wykonywanie ich zdalnie w trakcie całego cyklu życia stacji 
końcowej, począwszy od zautomatyzowanej pierwszej instalacji  
przez inwentaryzację, utrzymanie i obsługę, aż po bezpieczne 
usunięcie na końcu cyklu życia. bMS umożliwia również zdalne 
zarządzanie stacjami końcowymi znajdującymi się poza siecią 
LAN/WAN bez konieczności zestawiania połączenia VPN, 
co ułatwia kontrolę nad urządzeniami mobilnymi spoza sieci 
przedsiębiorstwa. 

Zwiększenie kontroli i zminimalizowanie ryzyka popełnienia 
błędu
Dynamiczny rozwój firmy oraz zmiany wewnętrzne oznaczają 
dla administratora sieci więcej obowiązków. Wraz z rosnącą 
liczbą komputerów i urządzeń stosowanych w obrębie sieci 
firmowej, a dodatkowo również uwarunkowań prawnych, jak 
chociażby wynikające z dyrektywy RODO, zwiększa się również 
liczba powtarzalnych zadań, które administrator infrastruktury 
musi wykonywać na wszystkich komputerach i urządzeniach 
końcowych. „Narzędzie firmy baramundi pozwala na wysoką 
skalowalność co do rozmiaru infrastruktury. Jest to możliwe 
dzięki rozbudowanym mechanizmom zdalnego wykonywania 
dowolnych zadań na urządzeniach końcowych, jak i samej  
architekturze bMS opartej m.in. na lokalnych repozytoriach. 
Najmniejszy klient firmy posiada kilkanaście stacji końcowych 
w kilku lokalizacjach, a największy ma ich ponad 45 tysięcy w 
globalnym rozproszeniu.” – mówi Sebastian Wąsik, Country  
Manager na Polskę w baramundi software GmbH. 

Firma Selgros zdecydowała się na wdrożenie systemu do 
zarządzania infrastrukturą IT ze względu na ciągły wzrost ilości 
stacji roboczych w obrębie przedsiębiorstwa oraz zwiększenie 
liczby obowiązków administratora. „Wcześniej do zarządzania 
punktami końcowymi wykorzystywaliśmy skrypty Power-
Shell, Windows Server Update Service (WSUS) oraz Wireless  

Wydawca baramundi software GmbH

Selgros Cash&Carry, sieć hurtowni dla przedsiębiorców należąca do Transgourmet Polska Sp. z o.o., wdrożyła oprogramowanie 
baramundi Management Suite na ponad 1 700 stacjach roboczych. Firma w ten sposób chce wyjść naprzeciw wyzwaniom 
przyszłości, które związane są ze znacznymi zmianami w infrastrukturze IT, m.in. migracją do nowej domeny i upgradem sys-
temów operacyjnych wszystkich stacji klienckich w celu ujednolicenia konfiguracji pod Windows 10.
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baramundi software GmbH umożliwia firmom i organizacjom skuteczne, pewne i międzyplatformowe zarządzanie środowiskami stano-
wisk pracy. Klienci z różnych branż i różnych rozmiarów odnozą korzyści na całym świecie z wieloletniego doświadczenia i doskonałych 
produktów niemieckiego producenta.

Firma baramundi uważa się za lidera innowacyjności w dziedzinie zarządzania urządzeniami końcowymi oraz zajmuje się projektowaniem
przełomowych technologii w tym obszarze. Przy rozwijaniu produktów baramundi w centrum znajduje się zastosowanie najnowszych tech-
nologii, duża niezawodność, używalność, a także potrzeby klienta. Celem i wymaganiem jest przy tym zawsze: znalezienie i zastosowanie 
najlepszego możliwego rozwiązania. Firma baramundi software GmbH jest niezależna od obcego kapitału i w poprzednich latach stale 
osiągała wysokie tempo wzrostu.

Optymalizacja czasu pracy
Firmie Transgourmet najbardziej zależało na możliwości  
monitorowania zagrożeń, luk i podatności, inwentaryzacji  
oprogramowania, rzetelnej i pewnej aktualizacji oprogramowania, 
kontroli nad aktualizacjami systemu Windows oraz oszczędności 
czasu podczas instalacji oprogramowania. Główną zaletą  
wprowadzenia pełnej automatyzacji zarządzania środowiskiem 
IT jest znaczne uproszczenie najczęściej wykonywanych 
przez administratora czynności, które wcześniej zajmowały 
długie godziny, a co za tym idzie, optymalizacja kosztów. „Już 
w pierwszym roku baramundi Management Suite pozwala 
zredukować koszty instalacji i konserwacji o około jedną trzecią. 
A przez kilka lat bieżący budżet tych pozycji zmniejszy się nawet 
o 15%” – wyjaśnia Sebastian Wąsik z baramundi software GmbH. 

do kilku dni” – mówi Sebastian Wąsik. Podczas wdrożenia 
w siedzibie Transgourmet Polska SP. z o.o. obecny był  
przedstawiciel baramundi software GmbH, który wspierał  
specjalistów IT w procesie instalacji, dystrybucji i zarządzania 
oprogramowaniem. Do dyspozycji firmy oddano również 
dział wsparcia technicznego producenta. „Dotychczas dzięki  
baramundi Management Suite udało się nam dokonać  
dystrybucji pakietu Office oraz aplikacji klienckich systemu 
ERP, standaryzacji wersji oprogramowania (flash reader, 7-zip 
itp.), cyklicznej instalacji aktualizacji Windows, inwentaryzacji  
oprogramowania oraz instalacji poprawek Windows. Sam  
proces wdrożenia przebiegł bardzo sprawnie, bez poważnych  
komplikacji, a większość problemów udało się rozwiązać na 
miejscu. Szczególnie ważna była pomoc konsultanta baramundi, 
który wyjaśnił wszystkie szczegóły. Samo oprogramowanie 
jest intuicyjne i proste w obsłudze” – podsumowuje Bartłomiej  
Stryczek, Dyrektor IT w Transgourmet Polska Sp.z o.o.  
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