„Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”
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Specjalista w dziedzinie zabezpieczania, składowania i archiwizacji informacji. Od ponad
25 lat związany z branżą IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu
i wdrażaniu systemów backupu i archiwizacji, ochroną systemów informatycznych przed
atakami z zewnątrz oraz zabezpieczaniem informacji przed kradzieżą i niepowołanym
dostępem (szyfrowanie, DLP, …); jest autorem artykułów i opracowań oraz prowadzi
wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tej tematyce.
Obecnie pracuje w niemieckim oddziale angielskiej korporacji Sophos Ltd., gdzie jest
odpowiedzialny za rozwój rynków i sprzedaż rozwiązań z grupy zabezpieczenia sieci,
końcówek i serwerów, Security as as Service, szyfrowania oraz Data Leak Protection na
terenie krajów Europy Wschodniej.
Karierę zawodową rozpoczynał w Polsce w firmie PTSŁ „Łączność”, gdzie pełnił funkcję
szefa kontroli technicznej. Kolejne lata spędził w Niemczech w Instytucie Racjonalizacji
i Certyfikacji Przedsiębiorstw (rui institut für rationalisierung und zertifizierung gmbh)
pełniąc funkcję doradcy technicznego i projektanta. Następn 12 lat spędził w firmie
Tandberg Data (norweski producent systemów typu Backup & Restory) w której najpierw
jako Country Manager Polska a nastepnie jako Dyrektor Sprzedaży na kraje Europy
Wschodniej i kraje byłego Związku Radzieckiego kierował działaniami firmy na rynkach
wschodnio-europejskich. Kolejne 3 lata pracował w niemieckiej firmie actidata GmbH
(specjalista w produkcji systemów do zabezpieczania i archiwizacji informacji), gdzie jako
dyrektor sprzedaży i jednocześnie odpowiedzialny za rynki wschodnioeuropejskie budował
pozycję firmy w podległych mu krajach. Następnie przez 3 kolejne lata był związany
z amerykańską firmą Imation Corp. gdzie był odpowiedzialny za budowanie pozycji firmy
w dziedzinie rozwiązań storage i security na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. Do
swoich sukcesów w ostatnich 18. latach zalicza wprowadzenie i wykreowanie wizerunku
reprezentowanych firm na podległych mu rynkach, stworzenie w bardzo krótkim okresie
sprawnego kanał dystrybucyjnego w Europie Wschodnie oraz zdobycie znacznych
udziałów rynkowych dla reprezentowanych firm w dziedzinie rozwiązań do zabezpieczanie
danych.
W planach na przyszłość przewiduje zdobycie dla firmy Sophos pozycji lidera w zakresie
rozwiązań security (Network Protection: UTM, FireWall, Web- & Mail-Gateway, End User
Protection: Antivirus, Cloud, Mobile Control & Protection, Encryption i Server Protection:
Virtualisation-, SharePoint-, Storage-Security, Anti Spam Protection wśród klientów
z sektora MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), korporacyjnych i administracji publicznej
na terenie Europy Wschodniej.
Jego hobby to literatura science fiction i fantasy, dobra muzyka i sport (narty, pływanie,
biegi długodystansowe).
Sekretariat Forum: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A, tel. 22 100 10 01, fax 22 100 10 99
e-mail: forum@biztech.pl, www.forumti.pl

