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Plan Posiedzenia



Omówienie przyczyn ostatnich awarii SWD PRM 
oraz podjętych przez KCMRM działań 
naprawczych oraz zapobiegawczych



Liczba awarii

W okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021r. odnotowaliśmy 

6 incydentów serwisowych mających wpływ na działanie SWD PRM. 



Awaria z dnia 1 lipca 2021 r. 

Występujące objawy: 
- spowolnienie działania stanowisk dyspozytorskich;
- przechodzenie stanowisk w tryb offline.

Przyczyny awarii:
Na podstawie zebranych informacji oraz analizy logów serwerowych ustalono, że przyczyną problemów
było zapełnienie się puli połączeń co w konsekwencji skutkowało niedostępnością usługi serwerów
aplikacyjnych.

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
Została wykonana rekonfiguracja jednego z parametrów aplikacji Wildfly - „max-pool-size="30„”.
Wartość została zmieniona z 20 na 30 w celu zabezpieczenia reakcji serwerów aplikacyjnych na
występujące niedogodności.



Awaria z dnia 3 lipca 2021 r.

Występujące objawy: 
Problemy związane z nieaktualizowaniem się statusów ZRM w Module Dyspozytora.

Przyczyny awarii:
- analiza logów aplikacji ZRM wykazała, że pojawił się problem z brakiem synchronizacji czasów

pomiędzy aplikacją ZRM na tablecie, a serwerem aplikacyjnym;
- weryfikacji czasów serwerów aplikacyjnych potwierdziła, że serwery vm-pp2-app-3, vm-pp2-app-6, 

vm-pp2-app-12 mają nieprawidłowy czas.

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
- poprawiono czasy serwerów aplikacyjnych;
- w celu zapobiegnięciu wystąpienia incydentu w przyszłości wprowadzono dodatkowy monitoring pod

kątem poprawnej synchronizacji czasów serwerów aplikacyjnych;
- zmiana konfiguracji klienta ntp w celu synchronizacji bezpośredniej z adresami 10.45.137.1 oraz

10.45.147.1.



Awaria z dnia 22 lipca 2021 r. 

Występujące objawy: 
W trakcie trwania incydentu nastąpiło przechodzenie stanowisk dyspozytorskich w stan offline.

Przyczyny awarii:
Przejście stanowisk w tryb offline związane było z awarią sieci OST112, a w konsekwencji z
niedostępnością usług serwerów aplikacyjnych, które nie mogły prawidłowo podłączyć się do bazy
danych Oracle.

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
W celu zapobiegnięcia wystąpieniu incydentu w przyszłości utworzono mechanizm monitorujący serwer
bazy danych, który wykrywałby nieprawidłowości związane z blokowaniem się sesji na tabelach,
umożliwiłby szybką reakcję oraz odblokowanie dostępu do bazy danych.



Awaria z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

Występujące objawy: 
W trakcie trwania incydentu nastąpiło przechodzenie stanowisk dyspozytorskich w stan offline.

Przyczyny awarii:
Analiza logów serwerowych z momentu wystąpienia problemu wykazała, że bezpośrednią przyczyną
wystąpienia incydentu było zachwianie stabilności połączenia sieciowego pomiędzy systemem SWD
PRM, a bazą danych, co ze względu na wykorzystywaną technologię przez serwery aplikacyjne Wildfly
wymusiło konieczność odtworzenia połączeń do bazy danych co było powodem chwilowej
niedostępności systemu.

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
Zapewnienie stabilnego połączenia do Bazy Danych. Tego typu zachowania sieci powinny ustąpić po
wdrożeniu nowej technologii SDN sieci L2. Sieć OST 112 będzie wówczas niezależna od rekonfiguracji
sieci i zostanie odizolowana od zewnętrznych działań wykonywanych przez „providera” sieci.



Awaria z dnia 30 października 2021 r. 

Występujące objawy: 
- w trakcie trwania incydentu, występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz aplikacji 

ZRM w tryb offline;
- występowały również problemy z logowaniem się do Modułu Dyspozytora, po wylogowaniu z 

aplikacji.

Przyczyny awarii:
Przejście stanowisk w tryb offline związane było z nieprawidłowym zamknięciem jednej z sesji
bazodanowych, która od tego momentu blokowała inne sesje odwołujące się do kluczowej tabeli
„karta_mcr”. Spowodowało to niedostępność usług aplikacyjnych, które nie mogły prawidłowo
podłączyć się do bazy danych Oracle z faktu odwołania do kluczowej tabeli. Efektem takiego procesu,
było wysycenie się puli połączeń na serwerach aplikacyjnych, co skutkowało przechodzeniem ich w
tryb offline.



Awaria z dnia 30 października 2021 r. 

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
- rekonfiguracja plików redo log;

- optymalizacja zapytania aplikacyjnego skierowanego do bazy danych generującego „Error 936 –
niepełna składnia”;

- wprowadzenie na środowisko produkcyjne poprawki aplikacyjnej zabezpieczającej prawidłową
reakcję Modułu Dyspozytora na problemy z dostępnością serwera aplikacyjnego;

- wykonanie partycjonowania największych tabel systemu SWD PRM w bazie danych;

- przygotowanie i uzgodnienie dodatkowej procedury restartu serwerów aplikacyjnych w zakresie
restartu serwisu usług, mającej na celu skrócenie czas restartu serwerów;

- przeniesienie schematu P1 (MEDIQUS) do osobnej instancji bazy danych;

- przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy produkcyjnej;

- zwiększenie parametru next_extended dla tabel z największym przyrostem danych do 25MB;

- stworzenie skryptu diagnostycznego wcześniej ostrzegającego o pojawiających się problemach
z połączeniem serwerów aplikacyjnych do bazy danych na większości serwerów.



Awaria z dnia 16 listopada 2021 r. 

Występujące objawy: 
W trakcie trwania incydentu, występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz aplikacji 
ZRM w tryb offline.

Przyczyny awarii:
Przejście stanowisk w tryb offline, związane było to z nieoczekiwanym, wydłużonym czasem
odpowiedzi bazy danych, na której od tego momentu występowały blokady sesji. Spowodowało to
niedostępność usług aplikacyjnych, które nie mogły prawidłowo podłączyć się do bazy danych Oracle.
Efektem takiego procesu, było wysycenie się puli połączeń na serwerach aplikacyjnych, co skutkowało
przechodzeniem ich w tryb offline.



Awaria z dnia 16 listopada 2021 r. 

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:
- rekonfiguracja plików redo log;

- wykonanie partycjonowania największych tabel systemu SWD PRM w bazie danych;

- przygotowanie i uzgodnienie dodatkowej procedury restartu serwerów aplikacyjnych w zakresie
restartu serwisu usług, mającej na celu skrócenie czas restartu serwerów;

- przeniesienie schematu P1 (MEDIQUS) do osobnej instancji bazy danych;

- przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy produkcyjnej;

- zwiększenie parametru next_extended dla tabel z największym przyrostem danych do 25MB;

- stworzenie skryptu diagnostycznego wcześniej ostrzegającego o pojawiających się problemach
z połączeniem serwerów aplikacyjnych do bazy danych na większości serwerów.



Omówienie przebiegu realizacji pilotażu 
wdrożenia zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM



Realizacja budowy PZŁ SWD PRM z podziałem na zadania

Zadanie 1 – telefonia, wdrożenie obsługi zgłoszeń telefonicznych kierowanych 
na numer 999 oraz przełączonych z CPR

Zadanie 2 – rozszerzenie funkcjonalności systemu o integrację i obsługę 
systemów radiowych



Zadanie 2 budowy PZŁ SWD PRM

• Funkcjonalności PZŁ SWD PRM wdrożone w ramach Zadania 1 zostały rozszerzone 
o możliwą integrację w skali kraju systemów radiowych wykorzystywanych w systemie PRM

• Komunikacja dyspozytora medycznego z ZRM z wykorzystaniem jednolitej w skali kraju 
aplikacji DGT DCA dostępnej na Konsoli Dyspozytorskiej – unifikacja komunikacji 
dyspozytorów medycznych z ZRM

• Jednoznaczna identyfikacja ZRM – dynamiczne powiązanie nazwy zespołu z używanym 
radiotelefonem przy współpracy z SWD PRM

• Wprowadzenie jednolitego sposobu rejestracji korespondencji radiowej w kraju

• Wdrożenie mechanizmów zastępowalności dyspozytorni medycznych w zakresie łączności 
radiowej – możliwość dysponowania ZRM przez dowolnego dyspozytora medycznego 
w kraju z wykorzystaniem łączności radiowej – odporność na awarie i niedostępność 
komercyjnych operatorów telefonów komórkowych



Łączność radowa 

– model obecny



Łączność radowa 

– model docelowy



Przyjęte założenia do realizacji pilotażu zadania 2 budowy PZŁ 

SWD PRM

• Integrowane zasoby radiowe dedykowane na pilotaż – równoległa praca systemu radiowego 
funkcjonującego w danej dyspozytorni oraz obsługa zasobów radiowych z poziomu KD PZŁ 
SWD PRM

• Integracja zasobów radiowych z więcej niż jedna dyspozytornia medyczna

• Integracja łączności radiowej będzie opierała się o sieć OST112 łączącą rozwiązania radiowe 
działające lokalnie w terenie poprzez Centralny Punkt Styku z infrastrukturą PZŁ SWD PRM



Przygotowania do realizacja pilotażu zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM

• Decyzja o miejscu przeprowadzenia pilotażu – województwo małopolskie

• Ustalenia co do zakresu integrowanych zasobów radiowych

• Zawarcie porozumienia mówiącego o przeprowadzeniu pilotażu zadania 2 budowy PZŁ SWD 
PRM (MUW, KPR, LPR)

• Zawarcie porozumienia dotyczącego utworzenia punktu styku z siecią MPLS w Centralnym 
Punkcie Styku sieci OST 112 (KGP,KWP, MUW, KPR, LPR)



Realizacja pilotażu zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM

• Szkolenia dla użytkowników DGT DCA z nowych funkcjonalności aplikacji (5-6.10)

• Przygotowanie systemu radiowego i PZŁ SWD PRM do integracji systemu radiowego (7-8.10)

• Rozpoczęcie pilotażu integracji łączności radiowej PRM w województwie małopolskim z PZŁ 
SWDPRM (11.10)

• Zakończenie pilotażu integracji łączności radiowej PRM w województwie małopolskim z PZŁ 
SWD PRM (11.11)



Zasoby radiowe zintegrowane w ramach pilotażu 

• cyfrowy Idas – używany przez dyspozytorów z dyspozytorni medycznej DM06-01 do 
komunikacji głosowej z zespołami ratownictwa medycznego (ZRM)

• analogowy z wywołaniem selektywnym Select 5 - używanym przez dyspozytorów z 
dyspozytorni medycznej DM06-01 przy zadysponowaniu ZRM z miejsca stacjonowania jako 
dodatkowe powiadomienie

• cyfrowy MotoTrbo – używany przez dyspozytorów z dyspozytorni medycznej DM06-02 do 
komunikacji głosowej z ZRM – ami



Zasoby radiowe zintegrowane w ramach pilotażu 



Funkcjonalności testowane w ramach pilotażu

• Wywołania grupowe w cyfrowych systemach radiowych

• Wywołania indywidualne w cyfrowych systemach radiowych

• Wywołania na kanale analogowym

• Wywołania Select 5 na analogowym systemie radiowym

• Wywołania z poziomu zakładki ZRM



Funkcjonalności testowane w ramach pilotażu

• Wywołania z poziomu okna Podręcznej historii zdarzeń radiowych

• Wywołania z panelu Historii zdarzeń

• Wywołania z poziomu Książki radiowej

• Wizualizacja stanów zasobów radiowych (nadawanie, odbiór, niedostępność)



Zgłoszone przez użytkowników uwagi

• Okresowo niestabilna praca aplikacji DGT DCA – problem zdiagnozowany, wyeliminowany

• Brak potwierdzenia dźwiękowego możliwości nadawania korespondencji – wprowadzono 
sygnał dźwiękowy przy udanym załączeniu PTT

• Możliwość zmiany układu przycisków na kaflu radiotelefonu – wprowadzono możliwość 
edytowania dostępnych funkcji radiotelefonu (Select5 na kontrolce radiotelefonu)

• Dodanie w głównym oknie aplikacji kafla pozwalającego nadawać na kilku radiotelefonach 
połączonych w grupę (jednoczesne nadawanie) – w trakcie realizacji 

• Zmiana koncepcji dostępności zasobów radiowych dla GDM – w trakcie realizacji



Co dalej…

• Płynne przejście z fazy pilotażu do fazy testowego wdrożenia łączności radiowej PRM w 
województwie małopolskim

• Przygotowanie dokumentu Minimalne wymagania w zakresie integracji systemów 
łączności radiowej z PZŁ SWD PRM – opisującego wymagania jakie muszą być spełnione aby 
integracja systemów radiowych z PZŁ SWD PRM była możliwa

• Realizacja przez KGP VRF Radio

• Realizacja RFC3/2021/KCMRM/SWDPRM - Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD 
PRM

• Wdrożenia produkcyjne integracji łączności radiowej PRM z PZŁ SWD PRM



Audyt PBI

Cel i zakres audytu

Celem audytu była weryfikacja stanu zabezpieczeń w zakresie infrastruktury dla Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego użytkowanych przez Krajowe Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego („KCMRM”). Szczególną uwagą objęta została
infrastruktura teleinformatyczna, która stanowi podstawę dla właściwego działania
większości aplikacji systemu informatycznego.



Audyt PBI

Cel i zakres audytu

Zakres audytu obejmował następujące zagadnienia: 

1) weryfikację architektury bezpieczeństwa infrastruktury, 
2) weryfikację środków ochrony systemów przed zagrożeniami, 
3) weryfikację środków kontroli dostępu, 
4) monitoring infrastruktury sieciowej, 
5) organizacja bezpieczeństwa. 



Audyt PBI

Cel i zakres audytu

Analizie podlegały kwestie wynikające z umowy i OPZ: 
1) Techniczny - zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych

wykorzystywanych do przetwarzania w szczególności danych osobowych, zbierania
i przechowywania danych osobowych, zabezpieczenia transmisji danych.

2) Organizacyjny - weryfikacja procedur i prawidłowości zarządzania incydentami
naruszenia bezpieczeństwa, analiza zasad dostępu pracowników do systemów oraz
zasad wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa.

3) Formalno-prawny - ocena spełnienia obowiązków informacyjnych, poprawności
otrzymywanych zgód na przetwarzanie danych oraz wypełnienia obowiązków
związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobom trzecim, w szczególności
Wykonawcom przetargów oraz pracownikom KCMRM.



Opis wykonanych czynności audytowych analizy

Podstawowym narzędziem Konsultanta - obok analizy dostarczonej dokumentacji - były rozmowy
i wywiady z wybranymi pracownikami. Konsultant określił spełnienie poszczególnych wymagań na
podstawie analizy realizowanych procesów, sposobu realizacji codziennych czynności.

Poziom ryzyka wyznaczony został z uwzględnieniem dobrych praktyk w danym obszarze oraz
znaczenia danego zagrożenia w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości
biznesowej. Rekomendacje oparto o wytyczne standardu ISO/IEC 27001, dobre praktyki oraz wiedzę
i doświadczenie konsultantów.



Opis wykonanych czynności audytowych analizy

Wykonując pracę konsultanci brali pod uwagę obowiązujące standardy i dobre praktyki
bezpieczeństwa IT opisane we wskazanych metodykach.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

1) Konsultant przestrzega bezpieczeństwa, prywatności zdobytych danych,
2) Konsultant działa zawsze zgodnie z obowiązującym lokalnym prawem,
3) Konsultant zawiadamia osoby wskazane o rozpoczęciu przeprowadzania prac,
4) Konsultant przeprowadza testy w pierwszej kolejności bez jakichkolwiek uprawnień nawet, gdy

posiada takowe przed rozpoczęciem testów,
5) Konsultant wykorzystuje narzędzia tak, aby nie wprowadzić szkód w badanym środowisku.



Podsumowanie audytu

Podczas testów penetracyjnych nie zidentyfikowano podatności bezpośrednio wpływających na
bezpieczeństwo i stabilność infrastruktury.

Wszystkie zidentyfikowane podatności sklasyfikowane zostały jako charakteryzujące się niskim
poziomem ryzyka. Podatności o tym stopniu ryzyka nie są bezpośrednim zagrożeniem dla
infrastruktury, raczej mogą one służyć jako informacje pomocnicze podczas potencjalnego ataku lub
skuteczne wykorzystanie ich możliwe jest tylko w okolicznościach, których prawdopodobieństwo
wystąpienia jest niskie. Oznacza to, że potrzebne jest wprowadzenie usprawnień do konfiguracji
systemu lub aplikacji, jednak bezpieczeństwo danych jaki użytkowników nie jest bezpośrednio
zagrożone.

Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na konfigurację w obszarze certyfikatów i połączeń.
Audytor wysoko ocenia zabezpieczenia w obszarze ciągłości działania i kopii bezpieczeństwa, podział
na podsieci i segmentację, zabezpieczenia aplikacji i baz danych, zarządzania kluczami
kryptograficznymi.



Podsumowanie audytu

W wyniku przeprowadzonego audytu została powołana komórka:

SOC/NOC 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz zmodyfikowano infrastrukturę KCMRM.

Wprowadzono narzędzia typu PIM/PAM/PSM, rozbudowano ochronę antywirusową oraz trwa budowa
systemu klasy SIEM



Audyt PBI - SOC

SOC (Security Operations Center) to wykwalifikowany zespół specjalistów, którego misją jest
monitorowanie i poprawa bezpieczeństwa organizacji, przy wykorzystaniu mechanizmów wykrywania,
analizowania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem. SOC działa zarówno w oparciu
o technologie, jak i dobrze zdefiniowane procesy i procedury. Do głównych zadań SOC należy
zapewnienie ciągłej ochrony danych i aktywów krytycznych, przygotowanie organizacji i reagowanie
na sytuacje kryzysowe w cyberprzestrzeni, wspieranie zapewnienia ciągłości działania i przywrócenia
prawidłowego działania po incydencie oraz wzmocnienie infrastruktury organizacji.



Audyt PBI - SOC

Cele strategiczne SOC:

1) Skuteczne monitorowanie i wykrywanie incydentów bezpieczeństwa informacji,
2) Skuteczne reagowanie na incydenty bezpieczeństwa,
3) Skuteczne zapobieganie incydentom bezpieczeństwa informacji,
4) Skuteczne zarządzanie jakością zabezpieczeń systemów, informacji i aktywów klientów.



Audyt PBI - SOC



Audyt PBI - NOC

NOC- Network Operation Center

Zespół NOC (Network Operations Center) zapewnia nieprzerwane monitorowanie ciągłości działania
wszystkich komponentów usługi w trybie 24/7/365. Monitorowanie pozwala zarządzać problemami
technicznymi i identyfikować potencjalne naruszenia bezpieczeństwa. Zespół Zarządzania Incydentem
zapewnia odpowiednią reakcję na wystąpienie incydentu bezpieczeństwa.



Audyt PBI - NOC







System Klasy SIEM



Budowa systemu klasy SIEM

SIEM-Systemy klasy SIEM (Security Information and Event Management) Początki SIEM należy
upatrywać w systemach SEM (Security Event Management) oraz SIM (Security Information
Management). Służyły one do gromadzenia, monitorowania i analizowania danych związanych
z bezpieczeństwem. U podstaw systemu leżą też rozwiązania gromadzące i przechowujące logi (LMS).

Systemy klasy SIEM pozwalają łączyć logi dotyczące zdarzeń, zagrożeń i ryzyka oferując błyskawiczne
reakcje na incydenty, bezproblemowe zarządzanie logami i zaawansowane mechanizmy raportowania.
Umożliwiają konsolidowanie, korelowanie, ocenę i priorytetyzację zdarzeń dotyczących
bezpieczeństwa, pochodzących z systemów. Architektura szybkiego przetwarzania i zarządzania
danymi umożliwia efektywne połączenie wielu funkcjonalności w jednym rozwiązaniu i kontrolowanie
całości z jednej konsoli. Charakteryzuje się zaawansowanymi mechanizmami logiki zarządzania
bezpieczeństwem, szybkim czasem reakcji na incydenty, bezproblemowym zarządzaniem logami oraz
rozbudowanymi raportami dotyczącymi zgodności z regulacjami.

Obecnie KCMRM jest na etapie postępowania na zakup i wdrożenie ww. systemu.



Rozszerzenie ochrony antywirusowej

Wyniki audytu PBI przełożyły się również na rozbudowę posiadanej ochrony antywirusowej ESET oraz
na zaostrzenie polityk bezpieczeństwa. Poza standardowymi licencjami na ochronę stacji końcowych
i serwerów pracujących na potrzeby SWDPRM zostały zakupione dodatkowe licencje pozwalające na
wdrożenie bardziej zaawansowanych mechanizmów wykrywania i ochrony przed złośliwym
oprogramowaniem. System został rozbudowany o następujące funkcjonalności:

1) ESET Dynamic Threat Defense for Mail Security oraz ESET Dynamic Threat Defense for Endpoint
Security and Server Security,

2) ESET Dynamic Threat Defense - Jej celem jest zapewnienie dodatkowej ochrony przed nowymi
zagrożeniami.



Rozszerzenie ochrony antywirusowej

Podejrzane próbki, które nie zostały jeszcze potwierdzone jako złośliwe i mogą potencjalnie zawierać
złośliwe oprogramowanie, są automatycznie przesyłane do chmury ESET. Przesłane próbki są
uruchamiane z wykorzystaniem sandboxingu i analizowane przez zaawansowane silniki detekcji
złośliwego oprogramowania. Złośliwe próbki i podejrzane wiadomości-spam są przesyłane do ESET
LiveGrid®. Załączniki z wiadomości e-mail są obsługiwane oddzielnie i mogą być przesyłane do ESET
Dynamic Threat Defense. Administratorzy i użytkownicy mogą określać zakres przesyłanych plików, a
także okres ich przechowywania w chmurze ESET.



Przykłady działania ochrony antywirusowej



ESET



Wprowadzenie narzędzi PIM/PAM/PSM

Podstawową funkcjonalnością tych narzędzi jest zarządzanie uprawnieniami. Realizowane jest
poprzez PAAM (Privileged Account Activity Management), nazywany czasem PIM (Privileged Identity
Management).

Są to zatem zaawansowane elektroniczne sejfy (zabezpieczone serwery), które pozwalają przede
wszystkim bezpiecznie przechowywać poświadczenia i generować nowe hasła, czy zarządzać
wydawaniem haseł uprawnionym do tego osobom. I to jest podstawowa funkcjonalność. Metaforycznie
mówiąc narzędzie pozwala zabrać karteczkę z hasłem do bazy przyklejoną pod monitorem i umieścić
ją w elektronicznym sejfie, do którego wnioskujemy o hasło. Niektóre rozwiązania wykraczają poza
funkcje sejfów. Pozwalają na zbudowanie procesu, w oparciu o który możliwe jest budowanie
zarządzania poświadczeniami i decydowanie: kto, kiedy, na jak długo oraz w jakim celu otrzyma do
nich dostęp. Na rynku dostępne są również PIM-y udostępniające API, które pozwala na szerokie
spektrum integracji, na przykład z katalogiem LDAP, rozwiązaniami SIEM.



Wprowadzenie narzędzi PIM/PAM/PSM

Kolejnym elementem są narzędzia typu PMS to element systemu odpowiedzialny za rejestrowanie
sesji realizowanych przez użytkowników uprzywilejowanych do chronionych systemów. KCMRM
wprowadziło następujące narzędzia:

1) CyberArk Enterprise Password Vault (EPV) to podstawowy element systemu, odpowiedzialny
za przechowywanie w bezpieczny sposób zarówno haseł do chronionych systemów, jak i dowolnych
plików. W ramach dodatkowego zabezpieczenia EPV umożliwia przechowywanie w sejfie określonej
liczby wersji obiektów historycznych oraz ich odtworzenie w razie potrzeby. Wszystkie obiekty
przechowywane w sejfie są szyfrowane przy pomocy algorytmu AES256. Dostęp do poszczególnych
obiektów jest ograniczony na poziomie uprawnień konkretnego użytkownika. Komponent ten
zapewnia także możliwość autoryzacji użytkowników sejfu w zewnętrznych systemach, takich jak
RADIUS, czy Active Directory.



Wprowadzenie narzędzi PIM/PAM/PSM

2) CyberArk Privileged Session Manager (PSM) to element systemu odpowiedzialny za rejestrowanie
sesji realizowanych przez użytkowników uprzywilejowanych do chronionych systemów. PSM działa
na zasadzie serwera przesiadkowego: sesje nawiązywane są do serwera PSM, który następnie
zestawia i rejestruje sesję z serwerem docelowym. Serwer PSM potrafi nagrywać sesje
do serwerów Windows (RDP), Linux (SSH), sesje do urządzeń sieciowych, wirtualizatorów oraz baz
danych.

3) CyberArk Password Vault Web Access (PVWA) to element systemu dostarczający przyjazny, webowy
interfejs użytkownika, pośredniczący w dostępie do obiektów przechowywanych w sejfie
oraz odpowiedzialny za zestawienie sesji z docelowym systemem. PVWA pozwala również
na dostęp uprawnionych użytkowników do przeglądania zarejestrowanych połączeń, a także
monitorowania, współdzielenia oraz przerywania trwających sesji. Autoryzacja w PVWA może być
przeprowadzana w samym EPV lub w systemach zewnętrznych, takich jak RADIUS, czy Active
Directory.



Wprowadzenie narzędzi PIM/PAM/PSM

4) CyberArk Privileged Threat Analytics (PTA) to system umożliwiający organizacjom wykrywanie
i reagowanie na cyberataki skierowane na konta uprzywilejowane. Rozwiązanie identyfikuje atak
w czasie rzeczywistym i automatycznie powstrzymuje atakującego przed kontynuowaniem swej
działalności. Podstawą rozwiązania jest analityka łącząca wyrafinowane algorytmy badające
zachowanie użytkowników, jednostki oraz ruch sieciowy w celu wykrycia oznak ataku w jego
wczesnej fazie. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu ataku, zespoły bezpieczeństwa mają więcej czasu
na powstrzymanie go, zanim wpłynie negatywnie na procesy biznesowe.



CYBERARK



Omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu 
wdrożenia SWD PRM 2.0



Omówienie etapu realizacji RFC



RFC 16/2020 Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji (komunikaty) W trakcie realizacji

RFC 17/2020 (Etap 1) Optymalizacja wielkości czcionki w module ZRM (Identyfikator NFZ) W trakcie realizacji

RFC 18/2020 (Etap 2) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 18/2020 (Etap 3) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 19/2020 (Etap 2) Słownik powodów wezwań dodatkowych służb W trakcie realizacji

RFC 05/2021 Integracja z PZŁ SWD PRM (etap I - w ramach SWD PRM 2.0) W trakcie realizacji

RFC 15/2021 Optymalizacja zarządzania pojazdami W trakcie realizacji

RFC 18/2021 Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM W trakcie realizacji

RFC 19/2021 Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych  w SWD PRM W trakcie realizacji

RFC 24/2020 (Etap 2C) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MCOLPR / MLZRM) W trakcie realizacji

RFC 03/2021 (Etap 2) Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM W trakcie realizacji

Stan realizacji RFC



Wdrożenie
Modułu 

Administratora

Q1 2022

Wdrożenie 
Modułu

Koordynatora

Q1 2022

ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie 

Modułu NFZ

Q1 2022

Wdrożenie 
Modułu

Dyspozytora

Q2 2022

Wdrożenie 
Modułu

ZRM

Q2 2022

Wdrożenie 
Modułu

Analityka

Q2 2022

Omówienie przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0



Omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0
ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie

Modułu Apteka

Q2 2022

Wdrożenie
Modułu CO LPR

Q3 2022

Wdrożenie
Modułu LZRM

Q3 2022

Wdrożenie
Modułu Planista

Q4 2022



Wolne wnioski



Zastępowalność DM (PZŁ SWD PRM)

• zastępowalność na poziomie EACD
• zastępowalność  w przypadku awarii SoftSwich SSW



Zastępowalność DM (PZŁ SWD PRM)

Zastępowalność  w przypadku awarii SoftSwich SSW

Połączenia trafiają do OR ale nie ma możliwości skierowania ich na
konsole dyspozytorskie z powodu awarii SSW. Istnieje konieczność
„wyprowadzenia” połączeń poza OR i skierowania do innych
dyspozytorni.



Zastępowalność DM (PZŁ SWD PRM)

Zastępowalność  na poziomie EACD

• w przypadku braku zalogowanych dyspozytorów

• w przypadku przekroczenia czasu oczekiwania w kolejce



Zastępowalność DM (PZŁ SWD PRM)

Zastępowalność  na poziomie EACD w przypadku braku 
zalogowanych dyspozytorów

• w przypadku awarii SWDPRM

• w czasie rozpoczynania, kończenia dyżuru (przelogowywania się 
dyspozytorów - godz. 7, 19)



Zastępowalność DM (PZŁ SWD PRM)

Zastępowalność  na poziomie EACD w przypadku braku 
zalogowanych dyspozytorów

Awaria 16 listopada 2021 r. 10:00 -12:00 DM15-01 Poznań

LICZBA POŁĄCZEŃ 163

LICZBA ODEBRANYCH POŁĄCZEŃ 44

LICZBA POŁĄCZEŃ SKIEROWANYCH DO INNYCH DM 105

LICZBA POŁĄCZEŃ PRZYJĘTYCH Z INNYCH DM 53

LICZBA POŁĄCZEŃ ZWRÓCONYCH NA KOLEJKĘ 19



Zastępowalność DM (PZŁ SWD PRM)

Zastępowalność  
na poziomie 
EACD w 
przypadku braku 
zalogowanych 
dyspozytorów



Omówienie propozycji terminów posiedzeń 
Rady ds. SWD PRM na rok 2022



Omówienie propozycji terminów posiedzeń 
Rady ds. SWD PRM na rok 2022

XVII posiedzenie – 16.02.2022;

XVIII posiedzenie – 06.04.2022;

XIX posiedzenie – 22.06.2022;

XX posiedzenie – 24.08.2022;

XXI posiedzenie – 12.10.2022;

XXII posiedzenie – 14.12.2022.



Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady

Planowany termin: 16.02.2022 r.



XVI posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 


