
 

 

CZY AUTOMATYZACJA JEST BEZPIECZNA? 

 

 

 

Wdrażając nowoczesną technologię w procesy biznesowe, przedsiębiorca oczekuje przede 

wszystkim bezpiecznego podejścia. W firmie wykorzystywana jest potężna wiedza, dane, in-

formacje, które posiadają bezcenną wartość i nie mają prawa dostać się w niepowołane ręce, 

ponieważ obrót nimi stanowi istotny element działania.  

 

Automatyzacja, jako nowoczesne rozwiązanie biznesowe, jest w pełni bezpieczna, o czym się 

przekonasz w dalszej części wpisu. Ludzie stojący za automatyzacją starają się ją po tym 

względem doskonalić, aby zyskać 100% zaufania przedsiębiorcy.  

 

W jaki sposób automatyzacja dba o moje dane? 

 

Szeroko pojęte dane, którymi operujesz w firmie, spokojnie mogą czuć się potraktowane 

przez automatyzację jak prawdziwe VIPy. Automatyzowanie procesów biznesowych opiera 

się na wykorzystaniu wyłącznie specjalistycznych programów, które są obowiązkowo wypo-

sażone w szyfrowanie informacji. Takie rozwiązanie zapewnia poufność i maksymalne be-

zpieczeństwo.  

 

Istotnym rodzajem danych są hasła, służące do logowania się do wewnętrznych systemów w 

firmie, stojące na czele najpilniej strzeżonych tajemnic służbowych. W tym przypadku 

kwestia bezpieczeństwa jest również priorytetowa. Kompleksową ochronę poufnych danych 

firmy w procesie automatyzacji zapewnia min. narzędzie Dashlane, które służy do bezpiecz-

nego przechowywania i przekazywania haseł oraz jest wyposażone w nowoczesne algorytmy 

szyfrujące.          

 

Profesjonaliści od automatyzacji doskonale orientują się również w kwestiach prawnych, do-

tyczących ochrony danych. Wszystkie dane przekazane przez firmę w celu automatyzacji są 

chronione poprzez obustronne zawarcie umowy o poufności. Warto pamiętać, że w przy-

padku ujawnienia danych przez stronę umowy, zobowiązana jest ona do zapłaty kary, której 

kwota określona jest w postanowieniach umowy. 

https://www.dashlane.com/


 

 

 

Czy proces automatyzacji przebiega w bezpieczny sposób? 

 

Proces automatyzacji jest skomplikowany, ale z reguły sprowadza się do udzielenia dostępu 

do firmowych systemów w celu dokonania ustawień automatyzacji. To wszystko odbywa się 

wyłącznie na bezpiecznych zasadach: 

 

1. W początkowej fazie, kiedy specjaliści dokonują ustawień automatyzacji obowiąz-

kowo potrzebują danych, służących do logowania się w wewnętrznych systemach 

firmy.  

2. Decydując się na automatyzację, przekazujesz potrzebne dane biznesowe w formie 

szyfrowanych formularzy.  

3. Dane mogą być odczytane przez specjalistów wyłącznie jeden raz i nie są przetrzymy-

wane na serwerach firm świadczących usługi automatyzacji. 

4. Profesjonalne oprogramowanie szyfrujące gromadzi niezbędne informacje wyłącznie 

na czas konfiguracji.  

5. Dane niezbędne do wdrożenia automatyzacji nie odzwierciedlają rzeczywistych da-

nych, za pomocą, których codziennie się logujesz do własnych zasobów. Udostęp-

nione na rzecz automatyzacji firmowe konta mają wyłącznie charakter tymczasowy, 

co oznacza, że po ukończeniu procesu konfiguracji automatyzacji, konto zostaje cał-

kowicie usunięte przez właściciela, a dostęp do niego całkowicie odebrany.  

6. Automatyzacja korzysta ze specjalnych protokołów (API), które posiadają zdolność 

parowania rozmaitych aplikacji w celu wymiany danych. Protokoły te są szyfrowane i 

całkowicie bezpieczne.  

 

Czy sprawuję kontrolę nad procesem automatyzacji? 

 

Jako przedsiębiorca sprawujesz kontrolę nad funkcjonowaniem firmy, dlatego w przypadku 

automatyzacji nie może być inaczej. Nad całym przebiegiem automatyzacji sprawujesz realną 

kontrolę. Możesz swobodnie ingerować na każdym etapie jej wdrożenia - zatrzymać czy mo-

dyfikować wszelkie procesy.  



 

 

Dodatkowo masz możliwość generowania obszernych raportów i śledzenia zaistniałych po-

stępów. Automatyzacja, pozwalająca przedsiębiorcy na sprawowanie pełnej kontroli, oferuje 

tym samym bezpieczne działanie. 

 

Automatyzację należy traktować w kategoriach partnera biznesowego, którego darzymy zau-

faniem, któremu powierzamy firmowe dylematy i z którym znajdujemy wspólne rozwiązania. 

Zapewnienie przez automatyzację bezpieczeństwa stanowi solidną podstawę tej „relacji”. 

 

 

Post na SM „6) Co zrobić z firmą gdy nie masz na nic czasu?” 

 

 

Kiedy jesteś przekonany o tym, że Twoja firma nie ma żadnych wrogów, wtedy na horyzon-

cie pojawia się on, C-Z-A-S. Tak po prostu wpada codziennie do Ciebie i robi niezłe zamie-

szanie. Bierze za zakładników Twoje zadania, nie pozwalając im na choćby jeden fałszywy 

ruch. A gdyby tak wezwać na pomoc automatyzację i uwolnić obowiązki znajdujące się pod 

presją czasu? 

 

Treści na kafelkach 

 

Kafelek 1: (wprowadzający, z obrazkiem robota, logo firmy- litera A oraz nazwą strony inter-

netowej)  

Co zrobić, gdy w Twojej firmie wciąż brakuje czasu?  

5 technik efektywnego zarządzania czasem. 

 

Kafelek 2:  

1. Określ priorytety, wykorzystując Macierz Eisenhowera: 

 



 

 

(Moja propozycja: zamiast wklejać obrazek, można tę macierz narysować i opisać takim 

„ręcznym pismem”, aby uzyskać indywidualny charakter notatek, aby to było takie „nasze”, a 

nie „kopiuj-wklej”) 

 

Kafelek 3:  

2. Zastosuj technikę Pomodorro 

Każde zadanie podziel na 25-minutowe bloki czasu. Po każdym bloku zrób sobie 5-minutową 

przerwę. Po czterech blokach zrób sobie dłuższą przerwę, max 30 minut. 

 

Kafelek 4:  

3. Zapisuj swoje myśli i pomysły, rób notatki. Wykorzystaj do tego takie narzędzia jak Ever-

note czy OneNote, które umożliwiają tagowanie i sprawne przeszukiwanie własnych zapi-

sków. 

 

Kafelek 5:  

4. Korzystaj z elektronicznego kalendarza, typu Google Calendar, który ułatwia planowanie 

zadań, jest zsynchronizowany z Gmailem, Dyskiem i Kontaktami oraz posiada funkcję udo-

stępniania. 

 

Kafelek 6:  

5. Zautomatyzuj rutynowe, powtarzające się czynności w firmie i pozwól, aby Twoi pracow-

nicy spełniali się wyłącznie w kreatywny sposób. 

 

Kafelek 7: Zakończenie (logo firmy+strona)  

Zaciekawiony? 

Po więcej wiedzy zapraszamy do naszego zautomatyzowanego świata: 

www.letsautomate.pl/ 

 

 

 drugi post na social media 

 

Szanowny Przedsiębiorco! 

Jestem zainteresowana podjęciem współpracy, polegającej na usprawnianiu procesów 

biznesowych. Cechuję mnie szybkość i skuteczność działania oraz poufność i 

https://www.evernote.com/
https://www.evernote.com/
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://workspace.google.com/intl/pl/products/calendar/
https://www.letsautomate.pl/


 

 

bezpieczeństwo. Interesują mnie szeroko pojęte dane oraz hasła dostępu. Posiadam 

umiejętność obsługi specalistycznych programów (typu Dashlane), służących do przechowy-

wania i szyfrowania informacji. Preferuję zawarcie umowy o poufności danych. 

Automatyzacja 

 

Grafika, koncept: na grafice treść; Czy automatyzacja jest bezpieczna? Na grafice umieścić 

robota, wyciągającego rękę do człowieka, który jest zamyślony i nad nim unosi się dymek z 

pytajnikami (nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłam) 

 

https://www.dashlane.com/

