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Nowości w pakiecie baramundi Management Suite 2016

O nowościach w pakiecie  
baramundi Management Suite 
2016 rozmawiamy z Sebastianem 
Wąsikiem z baramundi software AG

Sebastian Wąsik, przedstawiciel handlowy na Polskę, baramundi software AG 
Sebastian jest Przedstawicielem Handlowym na Polskę, odpowiedzialnym za sprzedaż produktów firmy baramundi 
software AG – dostawcy najnowocześniejszego oprogramowania do zarządzania urządzeniami końcowymi. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu zespołem pracowników i sprzedaży kompleksowych rozwiązań 
w zakresie oprogramowania, doskonale zna potrzeby i obecne wyzwania w dziedzinie zarządzania środowiskiem 
IT. Posiada również kompleksową wiedzę na temat rozwiązań baramundi do zintegrowanego zarządzania 
urządzeniami końcowymi i urządzeniami mobilnymi na wielu platformach.

W trakcie swojej dotychczasowej drogi zawodowej był bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie grupą pracowników oraz sprzedaż 
kompleksowych rozwiązań i usług z dziedziny oprogramowania na rzecz instytucji rządowych w wielu krajach, operatorów telefonii 
komórkowej, a także międzynarodowych banków i przedsiębiorstw. Odpowiadał również za nadzór nad projektami realizowanymi na 
rzecz operatorów telefonii komórkowej. Przez ponad cztery lata, zarządzając zagranicznym biurem spółki w stolicy Meksyku, był też 
odpowiedzialny za sprzedaż profesjonalnych usług i oprogramowania firmom z branży telekomunikacyjnej.
Sebastian uzyskał tytuł magistra w dziedzinie Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Biegle włada językiem polskim, 
angielskim i hiszpańskim. Posługuje się także językiem rosyjskim i niemieckim. 
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otrzymać istotne dane o urządzeniach 
wirtualnych i zasobach hipernadzorcy. 
Poza uzyskaniem przeglądu wszystkich 
wirtualnych maszyn typu host można 
otrzymywać informacje dotyczące ho-
stów, pamięci danych, klastrów i puli 
zasobów. Dodatkowo pakiet baramundi 
Management Suite umożliwia stero-
wanie, włączanie i uruchamianie po-
nowne maszyn wirtualnych. Następnie 
w sposób zautomatyzowany można 
przeprowadzić takie zadania rutynowe 
jak inwentaryzacja, instalacja systemów 
operacyjnych oraz dystrybucja progra-
mów lub łatek. Na bazie wzorów zacho-
wanych w VMware vCenter można łatwo 
i efektywnie udostępnić nowe środowi-
ska VM bezpośrednio z poziomu bara-
mundi Virtual. Pozwala to zaoszczędzić 
czas i jednocześnie zmniejsza liczbę błę-
dów podczas konfiguracji ustawień.

Jakie są najważniejsze funkcje systemu 
MDM?

Dzięki zastosowaniu baramundi Ma-
nagement Suite można rozpoznać inge-
rencje w oprogramowanie firmware typu 
„jailbreak” lub „root”, a na podstawie re-

gularnych kontroli zgodności sprawdzić, 
czy dana konfiguracja urządzenia jest 
zgodna z wytycznymi przedsiębiorstwa. 
Dodatkowo zintegrowana w pakiecie 
funkcja MDM pozwala na tworzenie czar-
nych i białych list aplikacji zakazanych 
i dozwolonych, aktywację funkcji szyfro-
wania urządzeń, ustalenie zasad dotyczą-
cych konieczności podawania i stopnia 
złożoności kodu dostępu, a także reguł 
tworzenia haseł, które muszą być silne 

DLP Expert: Jakie innowacje pojawią się 
w wersji baramundi Management Suite 
2016?

Sebastian Wąsik: Stale rozszerzamy 
zakres funkcji pakietu baramundi Mana-
gement Suite, kierując się potrzebami 
klientów i wymaganiami rynkowymi. Wy-
dana jesienią nowa wersja oprogramowa-
nia baramundi Management Suite 2016 
R2 zawiera liczne ulepszenia istniejących 
modułów, na przykład: możliwość defi-
niowania przez użytkownika reguł zgod-
ności, szczegółową optymalizację w za-
kresie Management Center czy znacznie 
szerszy katalog reguł w obrębie modułu 
Compliance Management.

W poprzedniej wersji pakietu baramun-
di zarządzanie maszynami wirtualnymi 
możliwe było za pomocą modułu bara-
mundi Agent. W nowej wersji oprogra-
mowania bMS 2016 do obsługi środowisk 
wirtualnych wprowadzona została funk-
cja baramundi Virtual, która stanowi 
rozszerzenie modułu baramundi Agent. 
Jakie korzyści z zakresu zarządzania śro-
dowiskami wirtualnymi niesie za sobą 
nowy moduł baramundi Virtual?

W oprogramowaniu baramundi Mana-
gement Suite zawsze zintegrowane były 
funkcje związane z zarządzaniem ma-
szynami wirtualnymi. Nowy moduł ba-
ramundi Virtual zapewnia przejrzystość 
środowisk VMware vSphere w pakiecie 
baramundi Management Suite oraz po-
zwala ocenić, które urządzenia końcowe 
są wirtualne, a które fizyczne. Admini-
stratorzy mogą inwentaryzować istnie-
jące środowiska VMware i w ten sposób 
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Nowy moduł baramundi Virtual zapewnia przejrzystość środowisk VMware vSphere 

w pakiecie baramundi Management Suite oraz pozwala ocenić, które urządzenia 

końcowe są wirtualne, a które fizyczne. Administratorzy mogą inwentaryzować ist-

niejące środowiska VMware i w ten sposób otrzymać istotne dane o urządzeniach 

wirtualnych i zasobach hipernadzorcy. Poza uzyskaniem przeglądu wszystkich wir-

tualnych maszyn typu host można otrzymywać informacje dotyczące hostów, pa-

mięci danych, klastrów i puli zasobów. Dodatkowo pakiet baramundi Management 

Suite umożliwia sterowanie, włączanie i uruchamianie ponowne maszyn wirtual-

nych. Następnie w sposób zautomatyzowany można przeprowadzić takie zadania 

rutynowe jak inwentaryzacja, instalacja systemów operacyjnych oraz dystrybucja 

programów lub łatek.
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i skomplikowane. Inne nowości w opro-
gramowaniu to dystrybucja certyfikatów 
służących do uwierzytelnienia w sieci 
przedsiębiorstwa. 

Oprócz tego dane szyfrowania i dane 
dostępowe można skonfigurować pod 
kątem połączenia z siecią VPN, Wi-Fi 
lub korzystania z poczty elektronicznej. 
Ponadto baramundi Management Su-
ite obsługuje również program wdraża-
nia urządzeń Apple Device Enrollment 
Program i program zakupów grupo-
wych Apple Volume Purchase Program,  
co pozwala na bezpieczne i efektywne ad-
ministrowanie urządzeniami mobilnymi.

Brak aktualnych patchy to jeden z naj-
częściej popełnianych błędów w zakresie 

polityki korporacyjnej i bezpieczeństwa 
IT. Dlaczego regularne ich stosowanie 
i korzystanie z aktualnej wersji oprogra-
mowania jest tak istotne?

Cyberprzestępcy wykorzystują słabe 
punkty w nieaktualnym oprogramo-
waniu lub bez zainstalowanych patchy. 
Z chwilą udostępnienia aktualizacji 
przez producenta rośnie ryzyko ataku 
na sieć przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, 
ponieważ hakerzy i autorzy exploitów 
wymieniają się informacjami w swoich 
bazach danych i na forach oraz mogą 
w oparciu o dostępną łatkę wyciągać 
wnioski na temat istniejących słabych 
punktów oprogramowania i w ten spo-
sób zaplanować atak. Z tego powodu 
niezbędne jest, aby administratorzy po-

siadali zawsze pełne i przejrzyste infor-
macje o wszystkich istniejących słabych 
punktach oraz wiedzieli, gdzie się one 
znajdują. 

Za pomocą exploitów cyberprzestęp-
cy inicjują ataki, które umożliwiają łatwe 
obejście zarówno zapory, jak i skane-
ra. Może to mieć następujący przebieg: 
pracownik dostaje wiadomość e-mail, 
która na pierwszy rzut oka wygląda na 
wiarygodną. Kliknięcie łącza prowadzi 
ofiarę na specjalnie przygotowaną stro-
nę, która wykorzystuje lukę we wtyczce 
Flash Player i uruchamia na komputerze 
złośliwy kod źródłowy; ten z kolei może 
ustanowić połączenie między zaatakowa-
nym komputerem a należącym do hakera 
serwerem zewnętrznym. Zapora sieciowa 
w tym przypadku nie jest w stanie wykryć 
utworzenia tego połączenia. W rezultacie 
haker ma pełny dostęp do zaatakowane-
go komputera i może wykorzystać go do 
własnych celów w dowolny sposób, a do-
datkowo zyskuje wgląd w dane przedsię-
biorstwa. 

Nie mając do dyspozycji oprogramo-
wania do zarządzania słabymi punk-
tami, administratorzy IT nie mogą być 

Centralna konfiguracja urządzeń mobilnych i zarządzanie nimi

Zestawienie informacji dotyczące maszyn wirtualnych

Nie mając do dyspozycji oprogra-

mowania do zarządzania słabymi 

punktami, administratorzy IT nie 

mogą być na bieżąco informowani 

o nowych lukach w zabezpiecze-

niach, a także nie są w stanie roz-

poznać i wyeliminować wszystkich 

słabych punktów w sieci. Za pomocą 

ww. rozwiązania można regularnie 

skanować urządzenia końcowe pod 

kątem wyszukiwania luk, a także 

szybko i w sposób zautomatyzo-

wany dystrybuować uaktualnienia 

do produktów firmy Microsoft oraz 

programów innych producentów. 

Oprócz tego można uzyskać infor-

mację o tym, czy istotna z punktu wi-

dzenia bezpieczeństwa aktualizacja 

została przeprowadzona na wszyst-

kich urządzeniach końcowych.
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na bieżąco informowani o nowych lu-
kach w zabezpieczeniach, a także nie 
są w stanie rozpoznać i wyeliminować 
wszystkich słabych punktów w sieci. Za 
pomocą ww. rozwiązania można regu-
larnie skanować urządzenia końcowe 
pod kątem wyszukiwania luk, a także 
szybko i w sposób zautomatyzowany 
dystrybuować uaktualnienia do produk-
tów firmy Microsoft oraz programów in-
nych producentów. Oprócz tego można 
uzyskać informację o tym, czy istotna 
z punktu widzenia bezpieczeństwa ak-
tualizacja została przeprowadzona na 
wszystkich urządzeniach końcowych.

W jaki sposób nowa wersja baramundi 
Management Suite wspiera administra-
torów IT w zarządzaniu urządzeniami 
mobilnymi w sieci przedsiębiorstwa? 

Pakiet baramundi Management Su-
ite pozwala administratorom na jed-
noczesne zarządzanie i zabezpieczanie 
urządzeń mobilnych i tradycyjnych sta-
cji roboczych w przedsiębiorstwie za 
pośrednictwem jednolitego interfejsu. 
Na bieżąco poszerzamy zakres funkcji 
naszego oprogramowania, kierując się 
przede wszystkim potrzebami klientów 
i wymaganiami rynkowymi. W ten spo-
sób chcemy zaoferować użytkownikom 
możliwie najlepsze rozwiązanie.

Obecnie bardzo dużo mówi się o migra-
cji do Windows 10. Który moment na 
przejście na system Windows 10 jest 
dla firmy najlepszy i w jaki sposób bara-
mundi Management Suite ułatwia ten 
proces? 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 
w przedsiębiorstwach zmiana systemu 
operacyjnego na użytkowanych kom-
puterach nie jest łatwym zadaniem. 
Większość procesów jest już dopaso-
wana, dobrane są do nich odpowiednie 
programy, a także zaimplementowane 
są rozwiązania tymczasowe (workaro-
und). Po zakończeniu cyklu życia ko-
lejnych wersji systemu Windows firma 
Microsoft wstrzymuje udostępnianie 
aktualizacji do nich. Przedsiębiorstwa 
muszą w bezpieczny i kontrolowany 
sposób przejść na aktualną wersję sys-
temu operacyjnego. W tym przypadku 

wyjątkowo istotna jest kompatybilność 
sprzętu komputerowego i oprogramo-
wania, a także zachowanie danych użyt-
kownika i ustawień programów. Ręczne 
przeprowadzanie tego procesu wiąże 
się z dużymi nakładami czasowymi oraz 
jest bardzo ryzykowne, bo łatwo w ta-
kiej sytuacji o pomyłkę. Automatyzacja 
pozwala na stworzenie reguł i dopaso-
wanie każdej maszyny do tej reguły czy 
wyjątku. Ponadto, liczba wykorzysty-
wanych aplikacji w firmie jest z reguły 
ogromna, przez co rośnie ryzyko braku 
wsparcia dla wykorzystywanego opro-
gramowania.  Jednak dzięki baramundi 
Management Suite administratorzy nie 
muszą wykonywać tego procesu ręcz-
nie ani korzystać z kilku zautomatyzo-
wanych rozwiązań jednocześnie. Dzięki 
naszemu pakietowi migracja jest całko-
wicie zautomatyzowana. 

Proces ten przebiega następująco: za 
pomocą baramundi Inventory admini-
stratorzy gromadzą wszystkie koniecz-
ne informacje. Zadają sobie pytanie, 
które oprogramowanie i które urzą-
dzenia mogłyby być niekompatybilne 
z nową wersją oraz w jaki sposób można 
usunąć wynikające z tego niezgodno-
ści. Ponadto istnieje możliwość zabez-
pieczenia zdefiniowanych pod kątem 
użytkownika ustawień i wytycznych 
dotyczących bezpieczeństwa, a także 
przeprowadzenia pracy próbnej w celu 
wykrycia ewentualnych błędów lub luk 
już na etapie planowania. Następnie 

przy pomocy pakietu baramundi Mana-
gement Suite można rozpocząć zauto-
matyzowaną migrację. Nowy system 
operacyjny – w tym przypadku Windows 
10 – i programy są instalowane w spo-
sób zautomatyzowany i z zachowaniem 
standardów jakości typowych dla pierw-
szej instalacji. 

Co odróżnia rozwiązanie oferowane przez 
baramundi software od innych tego ro-
dzaju programów, dostępnych na rynku? 

Pakiet baramundi Management Suite 
stanowi kompleksowe, opracowane mo-
dułowo i wysoce elastyczne rozwiązanie 
do jednolitego zarządzania urządzenia-
mi końcowymi, które w pełni pochodzi 
od jednego producenta. W ten sposób 
wszystkie funkcje są zintegrowane pod 
kątem technicznym. Firma baramundi 
software AG jako niezależny producent 
z Niemiec spełnia przy tym najbardziej 
rygorystyczne wymagania w zakresie 
jakości, użyteczności i serwisu. Za po-
mocą pakietu baramundi Management 
Suite można zarządzać wszystkimi 
urządzeniami końcowymi, a mianowicie 
komputerami PC oraz Mac, serwerami, 
urządzeniami mobilnymi i środowiskami 
wirtualnymi. Wszystkie dane dostępne 
są w czasie rzeczywistym w aplikacji ba-
ramundi Management Center. Zapew-
nia to niezbędną przejrzystość, a także 
pozwala na efektywne i bezpieczne za-
rządzanie infrastrukturą IT. 
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