Technologiczny agnostyk
z misją współtworzenia
postępu
Kim jesteśmy i co robimy?
Z poniższego artykułu dowiesz się, jak
kształtowały się nasze początki, co wnosimy na
rynek usług IT oraz jak wspomagamy klientów w
realizacji ich potencjału.

Największy start-up na świecie?
W mediach branżowych zawrzało, gdy 4 listopada 2021 roku
Kyndryl oficjalnie stał się niezależnym podmiotem, wchodząc
na Nowojorska Giełdę Papierów Wartościowych. Nie co dzień
spółki rozpoczynają swój byt jako największy na świecie
niezależny dostawca usług dla infrastruktury IT oraz zaufany
partner dla wiodących firm z 60 krajów na świecie, w tym 75
organizacji z listy Fortune 100. Nasze działanie zaczęliśmy
mocnym akcentem, z bazą 4 tysięcy klientów, zapleczem 90
tysięcy specjalistów z ponad 100 krajów, stabilną sytuacją
finansową oraz wyraźnie określoną ścieżką rozwoju.
Korzenie Kyndryl sięgają struktur IBM w części
odpowiedzialnej za zarządzanie infrastrukturą, ale co to
oznacza dla naszych klientów i dla nas samych? Kyndryl to
specjaliści, którzy współtworzą postęp, czerpiąc z najlepszych
dotychczasowych doświadczeń, ale na nowych warunkach.
Wkroczyliśmy na drogę technologicznego agnostycyzmu, aby
budować porozumienie ponad podziałami. Technologiczna
niezależność daje nam możliwość najlepszego dopasowania
rozwiązań do potrzeb i celów biznesowych naszych klientów,
a uproszczona struktura organizacyjna pozwala na jeszcze
sprawniejsze funkcjonowanie.
Nasze dotychczasowe działania spowodowały, że w
przeciągu zaledwie kilku miesięcy od pojawienia się na
rynku zostaliśmy uznani za lidera w zakresie usług Managed
Mobility Services w rankingu Gartner Magic Quadrant
2022, jak również w zakresie usług cyberbezpieczeństwa
w najnowszym raporcie Avasant RadarView™ z 2022 roku.
Naszym celem jest tworzenie lepszego jutra poprzez nasze
kompetencje i usługi.

Nowa firma, nowa energia,
nowe możliwości
Lokalne zespoły Kyndryl stanowią część Regionu Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Części Morza
Śródziemnego. Nasze polskie oddziały znajdują się w
Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz we Wrocławiu.
Na rynek regionalny wnieśliśmy niezrównane doświadczenie
i umiejętności techniczne. Kyndryl jest obecny od ponad
30 lat w branży usług IT w Polsce, a w Europie ŚrodkowoWschodniej ma ponad 11 tysięcy specjalistów, co czyni z
nas niewątpliwych ekspertów i stanowi obszerne wsparcie
lokalnie i regionalnie. Projekty dla ponad 500 naszych
klientów realizują zespoły, posiadające doskonałą znajomość
lokalnego kontekstu biznesowego i uwarunkowań prawnych.
Świeżo uzyskana niezależność technologiczna stanowi dla
nas nową jakość i motywację, by w pełni odkrywając nasz
potencjał, jak najlepiej dbać o prawidłowe funkcjonowanie
i ciągły rozwój systemów naszych klientów. Już pierwsze
miesiące naszych działań zaowocowały strategicznymi
umowami i zaangażowaniem w technologiczny rozwój
krajowego sektora MŚP oraz globalnych przedsiębiorstw
z siedzibą w Polsce. Wspieramy firmy z różnych branż,
realizujemy projekty CSR oraz udzielamy wsparcia
organizacjom pożytku publicznego.

Nasi ludzie - twój postęp
Ludzie są w centrum wszystkiego, co robimy. Odkrywamy,
współtworzymy i wdrażamy ramię w ramię z naszymi
klientami nowe, inteligentne rozwiązania. Jesteśmy ludźmi,
którym możesz zaufać, którzy są blisko Ciebie, żeby rosnąć
wspólnie z Twoją organizacją i realizować Twoje cele.
Wiemy z pierwszej ręki, jak wyznaczać cele i skutecznie
stawiać czoła wyzwaniom. Cechuje nas zapał, pasja dążenia
do doskonałości i osiągania sukcesu oraz niezmiennie
pozytywne i przyszłościowe myślenie. Znamy puls zmian
technologicznych, ponieważ trzymamy na nim rękę. Rocznie
wdrażamy znacznie ponad milion zmian.
Ludzie są dla nas ważni. To dla nich otwieramy nowe
horyzonty i z nimi współtworzymy postęp. Pragniemy
partycypować w rozwoju społeczeństwa i wnieść coś
od siebie. Dlatego chętnie angażujemy się w projekty
CSR. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zostać partnerem
technologicznym społeczno-edukacyjnego projektu Fundacji
Marka Kamińskiego “LifePlan Expedition”, polskiej edycji
programu P-TECH dla szkół średnich, a także programu

The heart of progress
The Heart of Progress, czyli serce postępu - tak rozumiemy
naszą misję. Przyspieszamy transformację naszych klientów
projektując, budując, modernizując i zarządzając kluczowymi
dla ich biznesu systemami technologicznymi. Nasi specjaliści
każdego dnia kompleksowo dbają o sprawność najbardziej

edukacyjnego Corporate Readiness Certificate dla studentów.

zaawansowanych i niezawodnych systemów, na których

Poznaj naszych ludzi: Poznaj Kyndryl - nowa firma nowe

napędzamy postęp.
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opiera się gospodarka cyfrowa. Naszym działaniem

Integrujemy technologie i usługi
Pomagamy organizacjom przekształcać ich potencjał w

Zarządzamy krytyczną infrastrukturą IT
naszych klientów

rzeczywistość poprzez współpracę z partnerami na całym

Dzięki elastyczności, kreatywności oraz swobodzie

świecie. Daje nam to możliwość rozwiązywania najbardziej
złożonych problemów naszych klientów. Niezależność od
rozwiązań IBM, doświadczenie naszych ludzi i globalne
portfolio projektów sprawia, że to nam klienci powierzają
najbardziej wymagające zadania. Przez ponad trzy dekady
wypracowaliśmy wiodące kompetencje w zakresie:
– tworzenia i rozwoju lokalnych technologii chmurowych,
– usług zarządzalnych,

technologicznej upraszczamy to, co złożone. Złożone
środowiska IT oznaczają skomplikowaną transformację
cyfrową, a my pomagamy organizacjom nawigować w tej
technologicznie wielowymiarowej rzeczywistości.
Nasze doświadczenie pokazuje, że struktury IT
organizacji często nie są dostosowane do tempa rozwoju
technologicznego. Naszym celem jest przyspieszenie
ich cyfryzacji i udzielenie wsparcia w zakresie zarówno
modernizacji istniejących kluczowych systemów i usług, jak i

– usług sieciowych i brzegowych,

w stworzeniu podstaw dla nowych transformacji cyfrowych.

– sztucznej inteligencji,

informatycznymi, stwarzamy optymalne warunki

– odporności cybernetycznej.
Posiadamy zdolność integracji i obsługi technologii na dużą
skalę dzięki liczebności i stałej dostępności doświadczonych
specjalistów.

Doradzamy, wdrażamy, utrzymujemy
Oparte na otwartości zaufanie jest istotnym elementem
naszej strategii. Dlatego dążymy do promowania rozwiązań
otwartych, bazujących na narzędziach open source, które
zapewniają nam elastyczność i umożliwiają wsparcie klientów
na każdym etapie projektu – od analizy potrzeb biznesowych,
przez przygotowanie i projektowanie rozwiązań, aż do
realizacji i utrzymania.
Rozumiemy, jak istotne są modernizacja infrastruktury,
innowacja i automatyzacja procesów biznesowych,
bezpieczeństwo informatyczne oraz ciągłość działania.
Wybory związane z architekturą infrastruktury IT są wyborami
decydującymi o przyszłości Twojej organizacji. Jako niezależna
struktura korzystamy ze swobody współpracy z szerokim
ekosystemem, w tym szeroką gamą dostawców technologii
“as-a-service”, doradców strategicznych, niezależnych
dostawców oprogramowania i dostawców technologii - od
startupów po liderów rynku. Oferujemy innowacyjne usługi
oparte na najnowocześniejszych technologiach.
Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko, elastycznie i skutecznie
reagować na potrzeby klienta i zmiany rynkowe, a także
stwarzać trwały dostęp do nowych możliwości rozwoju
i wspierać generowanie nowych strumieni przychodu
organizacji. Nasi klienci należą do najbardziej konkurencyjnych
organizacji na rynku. Dlaczego? Ponieważ bez zwłoki
wdrażają innowacje, korzystając ze wsparcia
naszych ekspertów.

Oferując kompleksowe usługi zarządzania zmianami
dla organizacji, aby mogły osiągnąć maksymalną
wydajność cyfrową.

Przekształcamy potencjał twojej
organizacji w rzeczywistość
– Jesteś w centrum naszych działań.
Wiemy, że zaufanie się zyskuje. Zaufanie się buduje.
Zaufanie jest motorem wspólnego rozwoju. Dlatego w
ramach naszej kultury organizacyjnej stawiamy Ciebie i
Twoją organizację w centrum zainteresowania.
– Przyjmujemy Twój punkt widzenia.
Czynnikiem sukcesu naszego zespołu jest przyjmowanie
perspektywy Twojej organizacji. Już na etapie
projektowania rozwiązań zadajemy sobie pytania: czy to
będzie działać dzisiaj i jutro? Czy to pomoże Twoim ludziom
wykonywać pracę najlepiej, jak potrafią?
– Twoje potrzeby, nasi eksperci, wspólna praca.
Nasze podejście jest oparte na zrozumieniu potrzeb Twojej
organizacji i wspólnej pracy w celu znalezienia rozwiązań
dostosowanych do jej wymagań. Nie narzucamy swojej
wizji. Wychodzimy Ci naprzeciw, razem opracowując plany
działania. Dostrzegamy Twoje możliwości. Wierzymy, że
przy naszym wsparciu i motywacji Twoja organizacja może
osiągnąć wszelkie cele.
– Dbamy o Twój rozwój.
Oszczędności, elastyczność, bezpieczeństwo – to liczy się
w usługach IT. Ale najważniejsze jest to, że dzięki naszym
kompetencjom, Twoja organizacja może się stale rozwijać
i doskonalić. Nie tylko diagnozujemy i rozwiązujemy
bieżące problemy, ale również łączymy różne środowiska i
budujemy rozwiązania, mające realny wpływ na
Twoje otoczenie.
– Praca z nami jest łatwa i bezpieczna.
Dostosowujemy się do rozwoju sytuacji biznesowej Twojej
organizacji, kompleksowo zarządzając zmianą. Wdrażamy
rozwiązania pozwalające naszym ekspertom pracować z
dowolnego miejsca na świecie tak, żebyśmy byli dostępni
dla Ciebie w każdej chwili. Implementujemy nowoczesne
rozwiązania komunikacyjne. Zapewniamy bezpieczny i
zdalny dostęp do krytycznych aplikacji i danych
Twojej organizacji.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.
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