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A plus C Systems (grupa media-press.tv S.A.) to polski producent, który od ponad 30 lat 

dostarcza zaawansowane systemy informatyczne dla firm na całym świecie. Programy 

tworzone przez A plus C Systems pozwalają na sprawniejsze zarządzanie podstawowymi 

zasobami informatycznymi i ludzkimi w firmie. 

 

statlook® oraz uplook® to sztandarowe aplikacje rozwijane od 16 lat i wdrożone w 

ponad 7000 firm oraz instytucji państwowych w Polsce. Łączą w sobie bogatą 

funkcjonalność podpartą najnowocześniejszymi technologiami i nowatorskimi, 

oryginalnymi rozwiązaniami, z niespotykaną w innych programach prostotą użycia i 

przyjaznym interface'm. W najnowszej wersji prezentujemy Moduł RODO do 

zarządzania bezpieczeństwem oraz inwentaryzacji Danych Osobowych zgodnie z 

zaleceniami RODO i Ministerstwa Cyfryzacji. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nowoczesny System do zarządzania infrastrukturą IT, aktywnością 

użytkowników oraz bezpieczeństwem danych 

statlook® to profesjonalny system do kontroli zarządzania zasobami IT 

oraz kontrolowania legalności oprogramowania pozwalający na 

zarządzanie licencjami i wykonywanie profesjonalnych audytów.  

Dzięki niemu mogą Państwo przeprowadzić zdalny audyt 

oprogramowania, plików multimedialnych, czy czcionek, jak również 

inwentaryzację wraz z analizą usług serwisowych całego podlegającego 

Państwu sprzętu. 
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Zdalny audyt oprogramowania – Metodyka Audytorów Microsoft SAM 

System statlook® zawiera narzędzia do zdalnego audytu oprogramowania umożliwiające identyfikację 

nielegalnego oprogramowania zainstalowanego w firmie/instytucji. Tym samym podnosi bezpieczeństwo 

poprzez eliminację zjawiska świadomego i nieświadomego łamania praw autorskich, czyli piractwa 

komputerowego.  

Profesjonalny audyt o zróżnicowanym stopniu dokładności (rejestr, porównania skanów, pełne rozlicznie 

licencji) oraz zakresie (aplikacje, pliki multimedialne, czcionki, archiwa) pozwala w pełni dostosować procedurę 

audytu do potrzeb użytkownika systemu. 

Producent systemu statlook® należy do wąskiego grona Certyfikowanych Audytorów Microsoft SAM, a sam 

system jest cenionym przez Audytorów narzędziem do wykonywania profesjonalnych audytów. Ponadto 

statlook® pozwala działowi IT w łatwy sposób samodzielnie wykonać taki audyt.   

Szybka i sprawna ewidencja sprzętu 

Ewidencja sprzętu (nie tylko komputerowego) umożliwia rozsądne zarządzanie posiadanymi środkami trwałymi 

oraz przemyślane, dobrze zaplanowane zakupy. Zautomatyzowany system zdalnej inwentaryzacji pozwala 

oszczędzić cenny czas. 

Współpraca z naszym systemem – pomimo stosowania bardzo zaawansowanych technologii – jest prosta i 

intuicyjna dzięki możliwości dostosowania wszystkich widoków do własnych potrzeb.  

Zarządzanie infrastrukturą IT, wydajnością personelu oraz bezpieczeństwem danych. 

Zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem, kontrola aktywności użytkowników oraz ewidencja czasu pracy, 

pozwalają na bardziej wydajne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podnoszą bezpieczeństwo wewnętrzne 

organizacji.  

Oszczędność czasu - zarządzanie na odległość 

System statlook® umożliwia ponadto zdalne zarządzanie komputerami, pełny dostęp do dysków, zdalne 

włączanie/wyłączanie komputerów i poszczególnych programów. 

Pozwala to działowi IT na pełny, zdalny nadzór nad wszystkimi komputerami w firmie oraz udzielanie pomocy 

użytkownikom bez konieczności ruszania się z miejsca. 

Bezpieczeństwo – datalook™  

System statlook® zawiera również moduł datalook™ do zarządzania wymiennymi nośnikami danych (np. 

pendrive, USB HDD, etc.). Nośniki można całkowicie blokować lub nadawać użytkownikom odpowiednie prawa 

dostępu (per użytkownik/per urządzenie). 

Kontrola Internetu - weblookTM  

weblook™ pozwala na przeglądanie wielu statystycznych informacji o odwiedzanych przez użytkowników 

stronach www (czas przebywania na stronie, liczba wejść, etc.). 
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Pozwala też na blokowanie stron www, a w szczególności niepożądanych adresów stron portali 

społecznościowych (np. "nasza-klasa", "facebook" etc.), plotkarskich, czy stosujących niebezpieczny dla 

organizacji phishing. 

Kontrola wydruków 

Dostęp do szczegółowych oraz zbiorczych informacji na temat drukowanych przez użytkowników 

dokumentów, grafik i zdjęć, w krótkim czasie eliminuje wykorzystywanie drukarek do prywatnych celów. 

Wiele danych - przejrzysty sposób prezentacji 

Dane z dłuższych okresów czasu pokazane są w przejrzystych raportach, i pozwalają bardzo konkretnie i 

szybko określić ile czasu pracownik poświęcił pracy, a ile przerwom oraz rozrywce w czasie pracy. Wiemy też, 

kto, co, kiedy i ile wydrukował oraz ile czasu spędził w Internecie. 

Dzięki tym informacjom osoby odpowiedzialne za zarządzanie personelem mogą w efektywny sposób 

zarządzać czasem i jakością pracy, co pozwala znacząco zwiększyć wydajność pracy w firmie. 

Wykorzystanie komputera przez użytkowników 

System statlook® zbiera wiele szczegółowych informacji dotyczących pracy komputerów. Między innymi: 

przerwy w pracy, uruchamiane aplikacje, odwiedzane strony www, drukowane dokumenty, czy operacje na 

nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, pendrive etc.). 

statlook® pozwala usprawnić działanie infrastruktury IT, dzięki ograniczeniu niewskazanych działań takich jak 

ściąganie oraz instalowanie programów nieznanego pochodzenia. statlook® to inwestycja, która przynosi 

wymierne oszczędności w bardzo krótkim czasie! 

Poprzez kontrolę czasu i jakości pracy poszczególnych pracowników podnosi efektywność ich pracy oraz 

pozwala obniżyć koszty zatrudnienia co dla osób decyzyjnych jest doskonałym argumentem za wdrożeniem 

systemu. 

Wygodny Helpdesk i zdalny pulpit do pomocy i komunikacji z użytkownikami 

Zgłoszenia incydentów od użytkowników, zdalna pomoc, zdalne przejęcie pulpitu, automatyczne tworzenie 

zgłoszeń z e-maili przychodzących na skrzynkę support i tworzenie bazy wiedzy ułatwiają codzienną pracę 

działu IT i sprawiają, że pozostaje więcej czasu na pozostałe działania. 

Zgodnie z prawem ! 

System statlook® zbiera bogatą gamę informacji statystycznych, nie zbiera natomiast informacji o treści (treść 

maili, treść rozmów poprzez komunikatory, haseł dostępowych etc.). 

Zapewnienie poczucia prywatności u pracowników, mimo monitorowania całej infrastruktury informatycznej 

jest jednym z największych atutów systemu. Dodatkową gwarancją jest pozytywna opinia prawna sporządzona 

dla programu statlook®. 
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Nowości  systemu statlook w ostatnich wersjach do 12.0 

Nowy Moduł RODO – zobacz jak zautomatyzować proces wdrażania RODO. 

• Inwentaryzacja Zbiorów Danych,  

• Rejestr Czynności Przetwarzania,  

• Dostępy, Upoważnienia, Powierzenia,  

• Incydenty bezpieczeństwa,  

• Prawo do zapomnienia, Szkolenia 

Wykrywanie aktywnych urządzeń sieciowych (SNMP) 

Monitorowanie Dziennika Zdarzeń Systemu Windows 

• Pełna zgodność z zaleceniami Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI) 

• Bieżące monitorowanie Dziennika Zdarzeń Systemu Windows komputerów oraz użytkowników 

• Archiwizacja i analiza zdarzeń archiwalnych 

Całkiem nowy zdalny pulpit  Direct PC 2.0 

• Wybór ekranu (2 monitory) i skalowanie obrazu 

• Nawiązywanie wielu jednoczesnych połączeń 

• Łączenie z komputerami poza LAN (za NAT-em) 

Nowy wymiar Helpdesku – notyfikacje e-mail ! 

• Notyfikacje e-mail dla administratorów i użytkowników końcowych 

• Tworzenie ticketów z nadchodzących od użytkowników e-maili 

Inwentaryzacja i serwis sprzętu przez smartfon (Android i Windows Phone) 

• Mobile Uplook Inventory - moduł zdalnej inwentaryzacji  

• Dostęp do informacji o zgłoszonych incydentach w Twoim smartfonie 

• Dedykowane aplikacje na platformy: Android, iOS oraz Windows Phone 

Harmonogramy, zdalne operacje, akcje masowe 

• Nowość! Moduł Scriptlook – narzędzie do zautomatyzowanego wykonywania skryptów 

• Harmonogramy wykonywania skryptów 

Jeszcze lepsze, zautomatyzowane zarządzanie wyposażeniem 

• Automatyczna inwentaryzacja wirtualnych komputerów 

• Wykrywanie typu komputera, maszyn wirtualnych i modeli monitorów 

• Tworzenie gotowych zestawów 

• Pełna historia zmian oraz archiwum usuniętych elementów wyposażenia 
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Filozofia tworzenia programów A plus C Systems 

Programy przyjazne dla użytkownika 

Nawet najlepszy program, który jednak jest nieprzyjazny i skomplikowany w obsłudze, nie będzie w 
pełni wykorzystywany przez użytkownika. Nasze programy mają być przyjazne, a ich obsługa niemal 
intuicyjna, aby użytkownik w prosty i szybki sposób mógł poznać i wykorzystać wszystkie ich funkcje.  

Programy są dla użytkowników 

W swoich programach A plus C Systems rozwija te funkcje, co do których ma pewność, że ich właśnie 
oczekują użytkownicy. Aktualizacje oprogramowania uwzględniają zawsze propozycje i uwagi 
użytkowników. Dzięki temu klienci współuczestniczą w kreowaniu nowych funkcji i w efekcie otrzymują 
program dokładnie taki, jakiego sobie życzą. 

Rentowność i walka z realnymi zagrożeniami 

Cyberslacking (używanie komputerów do celów prywatnych w miejscu pracy) i instalowanie 
nielegalnego oprogramowania, to już niestety codzienność. Pociągają one za sobą olbrzymie 
finansowe straty i ryzyko konfliktu z prawem. Jak pokazują doświadczenia użytkowników systemów 
uplook i statlook, ich wdrożenie prowadzi do radykalnego wzrostu efektywności pracowników 
biurowych i eliminuje zagrożenie konfliktu z prawem w kwestii „piractwa”. Dodatkową korzyścią jest 
zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz wymierne oszczędności związane z optymalnym 
zarządzaniem oprogramowaniem i sprzętem w firmie.  

 

A plus C Systems 
jest marką firmy media-press.tv S.A. 
ul. Szymanowskiego 1/15 ■ 30-047 Kraków  
telefon: +48/12/630 97 45 lub 46 ■ fax: +48/12/630 97 47 
sales@statlook.pl ■ www.statlook.pl 
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