Warszawa, 17 sierpnia 2015 r.
Atende dostawcą sprzętu i oprogramowania do modernizacji
sieci teleinformatycznej Resortu Obrony Narodowej
Atende, w ramach konsorcjum trzech firm, zrealizuje umowę na dostawę sprzętu sieciowego
wraz z usługami do Resortu Obrony Narodowej. Wartość całego kontraktu to 115,4 mln zł brutto.
Konsorcjum firm: S&T Services Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Atende S.A. oraz COMP S.A. zrealizuje kontrakt na dostawę sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych Resortu
Obrony Narodowej. Umowa konsorcjum obejmuje również usługę migracji sieci w oparciu o dostarczony
sprzęt, odnowienie wsparcia inżynierskiego oraz odnowienie serwisu producenckiego dla zastosowanego
sprzętu. Atende zrealizuje przedmiot umowy w zakresie dostarczenia sprzętu sieciowego i oprogramowania wraz z usługami serwisowymi.
Łączna wartość umowy pozyskanej przez konsorcjum firm to 115,4 mln zł brutto, z czego na Atende przypada 20,2 mln zł brutto.
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Atende S.A.
Atende S.A. (wcześniej ATM Systemy Informatyczne S.A.) jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, z ponad 20-to
letnią tradycją. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 28 maja 2012 roku. Wraz ze spółkami zależnymi (Atende Software Sp. z o.o., Phoenix Systems Sp. z o. o., OmniChip Sp. z o. o., TrustIT Sp. z o. o., Sputnik Software Sp. z
o.o. i Atende Medica Sp. z o.o.) tworzy grupę kapitałową. Atende specjalizuje się w czterech głównych dziedzinach: integracji systemów teleinformatycznych (sieci, systemy obliczeniowe, bezpieczeństwo), integracji infrastruktury technicznej (wyposażenie centrów
danych, zasilanie gwarantowane, inteligentne budynki), outsourcingu IT oraz usługach świadczonych w modelu cloud computingu
opartych na platformach technologicznych. Poprzez spółki zależne Grupa Kapitałowa Atende specjalizuje się w innowacyjnym oprogramowaniu dla przedsięwzięć multimedialnych, Smart Grid i cyberbezpieczeństwa (Atende Software), autorskim systemie operacyjnym czasu rzeczywistego dla systemów wbudowanych (Phoenix Systems), projektowaniu układów elektronicznych (OmniChip),
nowoczesnych usługach outsourcingowych zdalnego utrzymania systemów IT (TrustIT), oprogramowaniu do zarządzana jednostkami
samorządów i administracji centralnej (Sputnik Software) oraz w rozwiązaniach informatycznych dla sektora opieki zdrowotnej
(Atende Medica). Więcej informacji pod adresem www.atende.pl
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