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Niezawodne urządzenia Zyxel 

dostępne w rządowym programie 

„Cyfrowa Gmina” 
 

18 października 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu „Cyfrowa Gmina”. Jego 

celem jest wsparcie instytucji samorządowych w rozwoju cyfryzacji oraz zwiększenie 

cyberbezpieczeństwa. W ramach programu można zakupić niezawodne bramy 

zabezpieczające firmy Zyxel. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 mln złotych, a 

minimalna wysokość grantu dla jednej gminy to 100 tys. złotych.  

Systemy informatyczne instytucji publicznych stają się coraz częstszym celem 

cyberprzestępców. Dlatego tak ważne jest zapewnienie najwyższego poziomu 

ochrony. W ramach działań związanych z dofinansowaniem w ramach programu 

„Cyfrowa Gmina”, urzędy powinny przeznaczyć środki na poszczególne obszary 

związane m.in. z zakupem sprzętu i oprogramowania, szkoleniem urzędników, a także 

na przeprowadzenie diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa. 

Pod względem zaawansowania cyfrowego polskie samorządy stoją przed dużymi 

wyzwaniami. Ponadto tylko 26,5 proc. gmin korzysta z systemów elektronicznego 

zarządzania dokumentacją1 jako podstawowego sposobu dokumentowania 

przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. Tymczasem wykorzystanie technologii 

cyfrowych przez samorządy ma ogromne znacznie nie tylko w samej pracy urzędów, 

ale również z perspektywy mieszkańców.  

Firma Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań biznesowych i 

domowych opartych na sztucznej inteligencji i chmurze, proponuje gminom, w 

ramach programu „Cyfrowa Gmina, swoje niezwodne bramy zabezpieczające z serii 

USG FLEX i ATP.  

To co wyróżnia produkty Zyxel to jakość i niezawodność. Bramy zabezpieczające z serii 

USG FLEX to nowo opracowana platforma umożliwiającą osiągnięcie do 1,25 razy 

większej wydajności zapory i 5-krotnego wzrostu wydajności UTM. USG FLEX oferuje 

obsługę sieci VPN opartych na protokołach IPsec, SSL i L2TP oraz elastyczne opcje 

tworzenia bezpiecznej sieci dla wielu popularnych systemów operacyjnych. Ma to 

znaczenie szczególnie w przypadku, gdy pracujemy zdalnie. Automatyczna 

konfiguracja eliminuje problemy z nawiązywaniem połączenia, zapewniając 

 
1 Raport PFR “Innowacje dla miast. Wyzwania we współpracy samorządów z przedsiębiorstwami 
technologicznymi” 
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pracownikom dostęp do sieci firmowej poprzez tunel VPN bez potrzeby wsparcia 

działu IT.  

– USG FLEX zaprojektowano z uwzględnieniem wielowarstwowej ochrony przed 

wieloma typami zagrożeń. Zewnętrzna ochrona obejmuje np. funkcję URL Threat Filter, 

ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz funkcję zapobiegania włamaniom. 

Wewnętrzne funkcje ochrony obejmują usługi Application Patrol oraz Web Filtering, 

które ograniczają niewłaściwe użycie aplikacji przez użytkowników oraz dostęp do 

sieci – powiedział Aleksander Styś, VAR Account Manager w Zyxel Communications.    

USG FLEX maksymalizuje dodatkowo wydajność zapory sieciowej UTM, minimalizując 

zużycie energii. Przy użyciu funkcji zapytania w chmurze w trybie ekspresowym 

zaobserwowano dodatkowe zwiększenie wydajności UTM do 500%.  

– Wiele z gmin nie ma możliwości przeniesienia swoich działań do sieci ze względu na 

niewystarczający budżet czy braki sprzętowe. Teraz mają szansę na zakup najlepszej 

jakości sprzętu firmy Zyxel w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – dodał Aleksander 

Styś, VAR Account Manager w Zyxel Communications.     

Więcej informacji o zaporze USG FLEX na stronie www.zyxel.com/pl lub u zaufanych 

Partnerów Zyxel.  

Szczegóły programu na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina  

 

Zyxel Networks  

Zyxel od ponad 30 lat zapewnia użytkownikom domowym i biznesowym dostęp do Internetu, od samego 

początku polegając na innowacjach i usługach zorientowanych na potrzeby klientów. W 1989 roku 

oznaczało to modemy analogowe. Dziś to wykorzystanie sztucznej inteligencji i chmury, by zapewniać 

szybkie, niezawodne i bezpieczne rozwiązania sieciowe dla domu i firmy. 

Zyxel jest znaczącą marką na globalnym rynku urządzeń sieciowych: 

• obecny na 150 rynkach na całym świecie 

• 1 mln firm pracuje lepiej, dzięki produktom marki Zyxel 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

Obecnie, Zyxel tworząc sieci przyszłości, uwalnia potencjał i spełnia wymagania nowoczesnych miejsc 

pracy – wspiera ludzi w biurze, codziennym życiu i w czasie wolnym. 

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn! 
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