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Specjalizujemy się w obszarze 
projektowania i wdrażania systemów 
bezpieczeństwa oraz przetwarzania 
danych dla sektora bankowego, firm 
ubezpieczeniowych, jednostek 
samorządu terytorialnego, resortu 
sprawiedliwości i rynku przetwarzania 
danych medycznych w formie 
cyfrowej.

Perceptus 
spółką technologiczną

https://twitter.com/PerceptusPL
https://www.facebook.com/PerceptusPL
https://plus.google.com/+PerceptusPl/posts
https://www.linkedin.com/company/perceptus
http://perceptus.pl/


Perceptus w liczbach
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10 lat doświadczenia

1200 klientów biznesowych

26 procent ogólnych kosztów 
stanowią wydatki na B+R

35 zrealizowanych 
projektów

50 procent wzrostu 
przychodów rokrocznie
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działalność spółki

Bezpieczeństwo IT
usługi związane

z bezpieczeństwem IT, 
od usług projektowych, poprzez 

wdrożenia i szkolenia, na 
zarządzaniu bezpieczeństwem 

kończąc.

Laboratorium
najlepszy pakiet do 

demonstracji rozwiązań
w obszarze zabezpieczeń PKI, 

w technologii cloud computing.

Badania i rozwój
kładziemy szczególny nacisk 
na rozwój, który przejawia się
w dbałości o jak najwyższą 

jakość oferowanych 
produktów

i usług z dziedziny 
bezpieczeństwa IT.



Lubuski Lider Innowacji 2015
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Perceptus diamentem Forbes

Wyróżnienie Firma Przyjazna Młodym

Tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu 2018



Perceptus Sp. z o.o. została partnerem
Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.
Konsorcjum skupia ponad 40 podmiotów z całej Polski: 
uczelnie, instytuty oraz przedsiębiorstwa.

Partner IATI
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Perceptus Sp. z o.o. jest jednym
z członków- założycieli
Zachodniego Klastra Informatyki
i Bezpieczeństwa IT

Członek klastra eCoop
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Zadbaj o mocny punkt w swoim CV.
Pokieruj swoją karierą już dziś!

kariera

Program Ready2work

Poznaj firmę Perceptus od „kuchni”.

staże

Zdobądź swoje pierwsze doświadczenie 
zawodowe.

praktyki

Pomoc przy pisaniu prac magisterskich, 
inżynierskich.

zamawiane prace dyplomowe

http://ready2work.pl/


III edycje Perceptus IT Security Academy
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partnerzy akademii

zajęcia prowadzą najlepsi 
specjaliści z firmy  Perceptus oraz 

firm partnerskich:

Cykl wykładów i warsztatów dla 
studentów oraz uczniów szkół średnich, 
poświęcony bezpieczeństwu w IT.

praktyczne 

umiejętności

zajęcia prowadzone
w formie warsztatów

cenna wiedza

uczestnicy zdobywają wiedzę 
cenioną na rynku pracy



Badania i rozwój
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Sektor energetyczny – Smart Grid, rynek 

bilansujący.

Finanse i bankowość – bezpieczeństwo 

systemów płatniczych.

Telemedycyna – bezpieczeństwo dokumentacji 

medycznej.

ICT – tożsamość elektroniczna, podpisy cyfrowe, centra 

certyfikacji, szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Smart Home, Smart City, IoT



projekty Perceptus
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07/2009 – 06/2011

Stworzenie internetowego serwisu 

automatycznej rejestracji oprogramowania 

systemów bezpieczeństwa danych

Wartość projektu

997 640,00 zł



projekty Perceptus
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04/2015 – 06/2015

Stworzenie laboratorium 

bezpieczeństwa danych IT 

w chmurze

Wartość projektu

492 000,00 PLN

10/2017 – 03/2018

Opracowanie inteligentnego 

systemu sterowania infrastrukturą 

pomieszczeń laboratoryjnych

Wartość projektu

137 000,00 PLN



projekty Perceptus
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08.2017 - obecnie

Stworzenie centrum zaufanych 

usług bezpieczeństwa eIDAS

Wartość projektu

6 024 540,00 PLN



projekty Perceptus
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01.2017 - obecnie

Przygotowanie bezpiecznej 

infrastruktury świadczenia 

usług płatności - Let’s pay

Wartość projektu

4 112 468,10 PLN



Centrum B+R Perceptus - Wizualizacja nowej siedziby



Centrum B+R Perceptus - Wizualizacja nowej siedziby



Budynek nie będzie posiadał tradycyjnego ogrzewania



W pełni inteligentny budynek



Centrum B+R Perceptus - Wizualizacja nowej siedziby



Centrum B+R Perceptus - Wizualizacja nowej siedziby



laboratoria B+R w części biurowej

własne data center

hala montażowa + zaplecze logistyczne



projekt w liczbach
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1111,25 m2 całkowita powierzchnia użytkowa

3818,14 m3 kubatura

5070 m2 powierzchnia działki



skontaktuj się z nami
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adres

ul. Chopina 14A,

Zielona Góra, 65-031

telefony

tel +48 68 470 07 70

fax +48 68 414 18 21
biuro 

handlowe

laboratorium 
badawcze

Park Naukowo – Technologiczny

ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8,

Zielona Góra, 66-002

tel +48 68 453 24 70

e-mail: kontakt@perceptus.eu Zapraszamy!  



find out more in the web

Dziękuję za uwagę!

https://twitter.com/PerceptusPL
https://www.facebook.com/PerceptusPL
https://www.linkedin.com/company/perceptus
https://plus.google.com/+PerceptusPl/posts
http://www.perceptus.pl/

