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Opis firmy – OSEC Sp. z o.o.
(ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa)

Firma OSEC powstała w 2009 roku. Była odpowiedzią na zastany szkoleniowy nieład
rynkowy i wyrażane potrzeby klientów, poszukujących profesjonalnych szkoleń dla siebie
i pracowników działów IT. Skupiliśmy się wtedy na rozwiązaniach Open Source'owych
i wciąż opieramy nasz biznes na tej właśnie Idei. Pracujemy z instruktorami „najwyższej
certyfikacyjnej próby” - ambasadorami wolnego i otwartego oprogramowania i codziennie
propagujemy je wśród rzeszy słuchaczy.
Naszą misję opisujemy słowami:
"Ułatwiamy naszym Klientom osiągnięcie sukcesu poprzez stosowanie otwartych standardów
i wolnego oprogramowania. Dostarczamy wiedzę i rozwijamy szczególne umiejętności
w dziedzinie informatyki. Jakość naszych usług i pozytywne rezultaty są tym, co wyróżnia nas
na rynku."
Szkolenia to nasz osecowy „core business”, ale ciągle rozwijamy się i możemy zaprezentować
jeszcze kilka innych obszarów naszej działalności. Poniżej pokrótce co nieco o każdym z nich:

1

Szkolenia

Wspomagamy działy informatyczne wszystkich branż w ich codziennych wyzwaniach – szkolimy
z tego, co jest potrzebne w realizacji zadań bieżących, jak i do zupełnie nowych projektów.
Specjalizujemy się w szkoleniach autoryzowanych. Pozyskaliśmy autoryzacje kilku partnerów
technologicznych:

•

Red Hat Certified Training Partner

•

SUSE Commercial Training Partner

•

LPI Gold Approved Training Partner (jedyny Gold w Polsce)

•

Linbit Training Partner (wyłączność na Polskę)

•

MariaDB Training Partner (wyłączność na Polskę)

OSEC Sp. z o. o.
Adres siedziby: ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa
NIP: 522-292-83-08, REGON: 141963261, KRS : 0000335057, Kapitał zakładowy: 57 500 zł.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

www.osec.pl

Najdłużej (bo od samego początku) funkcjonujemy jako dostawca szkoleń z obszarów Red Hat
oraz JBoss. Wśród naszych trenerów są jedni z pierwszych certyfikowanych RHCA (Red Hat
Certified Architect) w Polsce. Ich doświadczenie sięga nawet kilkunastu lat. Stale aktualizują
oni swoje umiejętności. Doszkalają się w nowo odkrywanych obszarach Red Hata i JBossa.
Ambitni i głodni nowej wiedzy – często jako pierwsi w Europie - odbierają ją nawet na
szkoleniach w USA.
Prowadzimy także zajęcia według autorskich koncepcji
programowania, Oracle, analityka systemowa, itd.

naszych trenerów, np. Języki

Naszym klientom proponujemy realizacje standardowe - tematyczne, ale także dedykowane „skrojone na miarę” według planu potrzeb projektu, teamu”.
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Klienci mogą szkolić się w jednym z naszych ośrodków:

•

OSEC Warszawa - ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa

•

OSEC Wrocław - ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław - WenderEDU Business Center

•

OSEC Kraków - ul. Św. Filipa 23/1, 31-150 Kraków - Archeion

Przeprowadzimy też zajęcia w każdym innym mieście oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie
klienta (przyjedziemy z materiałami, ze sprzętem...).
Prowadzimy rekrutacje w systemie „open enroolment”, ale też zapewniamy zajęcia zamknięte –
tylko dla pracowników danej firmy (uczestników danego projektu).
Od lat zapewniamy powtarzalną jakość zajęć oraz pomiar wyników procesu szkolenia.

Codziennie udowadniamy, że liczy się dla nas to, czego chce i potrzebuje klient.
Z przyjemnością pretendujemy do miana lidera w branży szkoleń IT Open Source w Polsce, ale
nasi trenerzy prowadzili już szkolenia na pięciu z sześciu zamieszkałych kontynentów.
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Klienci i Partnerzy doceniają najwyższe (w kraju, i nie tylko) umiejętności naszych instruktorów
oraz ich doświadczenie poziom ekspert, udowodnione najwyższymi technologicznymi
certyfikatami. Zawsze chętnie chwalimy się, że w OSEC mamy aż:

•

4-ech trenerów z najwyższym certyfikatem Red Hat Certified Architect:

◦ Piotr Baranowski - RHCA level VIII, certyfikat Nr 100-000-538
◦ Rafał Bera - RHCA level VI, certyfikat Nr 100-001-858
◦ Dariusz Puchalak – RHCA level VI, certyfikat Nr 110-254-448
◦ Radosław Kujawa - RHCA level IV, certyfikat Nr 110-014-925
•

dwóch trenerów Red Hat z innymi certyfikatami:

◦ Andrzej Goławski – RHCJD, RHCJA - certyfikat Nr 150-060-903
...

•

1 -go instruktora z najwyższymi certyfikatami LPI (LPIC-3)

•

1 -go instruktora z najwyższymi certyfikatami SUSE ATT

•

1 -go instruktora z certyfikatami Novell

•

1 -go instruktora z certyfikatami NetIQ

•

1-go instruktora z certyfikatem Linbit (LCE)

Nasza oferta szkoleniowa skupia się na dostarczaniu rzetelnej wiedzy i rozwijaniu umiejętności
słuchaczy w obszarach:

• Administracji systemami informatycznymi, utrzymania ruchu – technologie Red Hat
i JBoss, SUSE, LPI, VMware

• Programowania i procesów wytwórczych – Python, Perl, PHP (w tym ZEND oraz
•
•
•
•
•
•

Symfony), C, C++, Java, XML, inne
Analityki systemowej i projektowania architektury systemów – UML, BPMN, SOA
Agile i SCRUM
Obróbki danych i zarządzania usługami bazodanowymi – Oracle, MariaDB
Bezpieczeństwa w IT
Kopii zapasowych – Bacula
Klastrów HA/DR do replikacji danych – DRBD SDS, DRBD HA, DRBD Proxy.

Kładziemy nacisk na diagnozę trendów rynku i oferowanie z wyprzedzeniem nowości
w warstwie technologii, standardów oraz dobrych praktyk wytwórczych.
Od roku 2009 przeprowadziliśmy ponad 1500 szkoleń i egzaminów.
Łącznie przeszkoliliśmy ponad 5000 uczestników.
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Wdrożenia

Producenci technologii – wystawcy autoryzacji – także korzystają z naszych zasobów
trenerskich i doświadczenia zawodowego. Realizowaliśmy dla nich kilka wdrożeń zarówno
w kraju, jak i poza jego granicami (Francja, Dubaj, Australia...). Specjalizujemy się we
wdrażaniu rozwiązań chmurowych (OpenStack, Red Hat Cloud Infrastructure,...).
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Konsultacje i subskrypcje

Nasi klienci mogą również liczyć na konsultacje przedprojektowe, wsparcie około-wdrożeniowe,
pomoc w zakresie nabycia bądź odnowienia subskrypcji (Red Hat, SUSE, DRBD, Pacemaker,
inne).
Subskrypcje (w odróżnieniu od licencji na rozwiązania zamknięte) to charakterystyczne
dla komercyjnych dystrybucji Linuksa klasy Enterprise – opłaty abonamentowe (roczne
lub wielokrotne) za dostęp do wsparcia technicznego zapewnianego przez producenta.
Świat biznesu coraz chętniej sięga po otwarte rozwiązania. Rozwój aplikacji z otwartym kodem
daje dostęp wielu programistom do ulepszania rozwiązań i nowych funkcjonalności, którego
oprogramowanie zamknięte nie umożliwia. Aplikacje open source są darmowe, ewentualnie
płaci się za wsparcie do nich udzielane przez producentów. Jest to bardzo interesująca
alternatywa dla oprogramowania komercyjnego.
Oprogramowanie Red Hat także jest bezpłatne – każdy produkt pobrać można ze strony Red
Hat po zarejestrowaniu / zalogowaniu się na indywidualne konto klienta. Dostępne jest ono
legalnie na zasadach Licencji GNU General Public License.
W dziedzinie subskrypcji Red Hat w roku 2014 osiągnęliśmy najwyższy poziom wtajemniczenia
zdobywając tytuł – Red Hat Premier Business Partner - Solution Provider. Dzięki temu
zapewniamy naszym klientom doradztwo i opiekę podczas prac z produktami Red Hat (RHEL,
RHEV, OpenStack, OpenShift, RHCI, RHCF) oraz JBoss.
W 2015 roku - jako jedyny partner technologiczny w Polsce - zostaliśmy akredytowani przez
Linbit jako dostawca subskrypcji i wsparcia (I-sza i II-a linia) dla produktów firmy.
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Software house

Od kwietnia 2014 rozwijamy się również jako software house. Oferta elementarna
to:Development w JAVA,
PHP, Node.js, Automatyzacja testów (Selenium, Web Driver,
Selenium IDE), Automatyzacja procesów wytwórczych (JIRA, Bamboo, Jenkins, Selenium,
Puppet, Vagrant, Chef, Stash, GIT, Hip Chat, OpenShift, Kibana, Logstash), Wdrożenia SCRUM
(SCRUM, Agile, Kanban), Wdrożenia OpenShift (OpenShift, Red Hat).
Z produktów gotowych dla eCommerce oferujemy:

•

Linker – nowoczesna platforma integrująca procesy logistyki kontraktowej z
platformami e-commerce,

•

OSEC Software B2B Commerce – nowoczesna i otwarta platforma sprzedażowa
dedykowana do biznesu B2B

•

Flow CRM – rozwiązanie wspierające biznes B2B naszych klientów, pozwalające na
zarządzani ekontaktami i prokjektami sprzedażowymi

•

Flow CRM Events – oparte o platformę FlowCRM rozwiązanie dla organizacji
szkoleniowych i eventowych.

Pełna oferta na https://osecsoftware.eu/
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Referencje

Dbamy o zaufanie naszych klientów, dlatego nie publikujemy listy klientów. Możemy jednak na życzenie zamawiającego - udostępnić referencje z wybranych obszarów (szkoleń, wdrożeń
czy subskrypcji).
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Społeczna odpowiedzialność biznesu

Od dnia powstania OSEC Sp. z o.o. wdraża ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podczas
określania oczekiwań, czy wymagań wobec dostawców, nabywanych materiałów bądź usług,
zwracamy uwagę na kwestie ich odpowiedzialności społecznej.
OSEC angażuje się w akcje i projekty współpracy z lokalnymi społecznościami (rajdy rowerowe,
wyścigi samochodowe, udział i sponsoring zawodów ujeżdżeniowych, skokowych w Stajni
Napiwoda) oraz systematycznie przekazuje darowizny na cele społeczne i charytatywne
(„Za Uśmiech dziecka”, „Szlachetna Paczka”, „WOŚP”, ...).
Od kilku już lat firma sponsoruje utrzymanie goryla AZIZI – mieszkańca Warszawskiego ZOO.
Wielu pracowników firmy i ich rodziny, to aktywni miłośnicy zwierząt, mocno zaangażowani
w działania na rzecz obrony praw zwierząt, na rzecz pomocy schroniskom.
OSEC dba o zrównoważony rozwój zawodowy i prywatny swoich pracowników (kursy
i szkolenia zawodowe, lekcje angielskiego, piątkowa pizza od szefa...). Wspiera ich działania
społecznikowskie, poczynania artystyczne, rekreacyjne i sportowe (rower, rolki, robótki
ręczne...).
Przeciwko firmie nigdy nie prowadzono żadnego postępowania, ani nie nałożono prawomocnej
kary związanej z jakimkolwiek złym traktowaniem pracowników (łamanie przepisów prawa
pracy, bhp, innych).
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Zgodnie ze swą proekologiczną strategią, OSEC monitoruje poziom zużycia surowców
i materiałów, co więcej podejmuje konkretne kroki organizacyjne i logistyczne, by własne ich
zużycie ograniczyć. Ponadto promuje inne proekologiczne postawy, jak rower - jako środek
transportu do pracy dla pracowników i odwiedzających nas uczestników szkoleń
i egzaminów. W całej historii funkcjonowania firmy, nikt nie zarzucił firmie nieprzestrzegania
przepisów ochrony środowiska.
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Certyfikat ISO

Od października 2016 roku szczycimy się certyfikatem potwierdzającym nasze wysokie
standardy jakościowe, czyli CERTYFIKATem Systemu Zarządzania Jakością Nr 67/2016 w zakresie: pozaszkolnych form edukacji i dzałalności wspomagającej edukację. OSEC spełnia
wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 (identycznej z ISO 9001:2008).
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