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Szanowni Panstwo, 

obejmujqc w maju stanowisko Prezesa 

Zarzqdu firmy Schrack Seconet Polska byfem 

pefen niepokoju i niepewnosci w kontekscie 

sytuacji panujqcej w kraju i na swiecie, jedno

czesnie gh�boko wierzyfem, ze nasza stabilna 

pozycja w branzy, moje doswiadczenie, 

swietny zesp6f i nasze wzajemne relacje 

pomogq nam przetrwac ten niezwykle trudny 

czas. Jestesmy swiadkami nieodwracalnych 

zmian, nie tylko w sposobie prowadzenia 

biznesu, niezaleznie od branzy, ale przede 

wszystkim w komunikacji z resztq spofeczen

stwa. 

Pandemia niestety nie odpuszcza, w naszym 

kraju w ostatnich tygodniach przybiera 

na sile, szczeg61nie dlatego musimy wspierac 

siebie i nasze dziafania najlepiej jak potrafi

my. Ze wzg1$du na nadal ogromne zagroze

nie dla zdrowia pracownik6w, klient6w 

i naszych rodzin pracujemy hybrydowo, 

mijamy Si$ w biurze, ograniczamy swoje kon

takty do minimum. Niezmiennie dbamy o bez

pieczenstwo, higien$ miejsc pracy i sprz$tu. 

Od wielu miesi$CY prowadzimy szkolenia dla 

naszych klient6w wyfqcznie online, z wieloma 

r6wniez w taki spos6b prowadzimy biezqce 

spotkania biznesowe. Duze wydarzenia bran

zowe przesuwamy o kolejne miesiqce, majqc 

nadziej$, ze nie b$dq to lata. T$sknimy 

za swiatem przed pandemiq, t$sknimy 

za normalnymi spotkaniami z Panstwem, 

kazdemu z nas brakuje prostych, codzien

nych gest6w takich jak podanie dfoni na powi

tanie. 

Michal Sidor 

Prezes Zarzc1du Schrack Seconet Polska 

Nadal gf$boko wierz$, ze ,, jeszcze b$dzie 

przepi$knie, jeszcze b$dzie normalnie", 

ze swiat wr6ci na wfasciwe tory i wszyscy 

osiqgniemy upragniony, wewn$trzny spok6j. 

Z tq wiarq chciafbym Panstwa ponownie 

zapewnic o naszej nieprzerwanej pracy 

we wszystkich oddziafach w Polsce, o s upro

centowym zaangazowaniu w nasze wspoh;1e 

dziafania na rynku i stabilnej l<andycji firmy. 

Na biezqco realizujemy wszystkie zobowii;l-

zania wobec naszych kont ahent6w, 

nie odnotowujemy zadnyah opoznien 

w dostawach, dziafamy zgodnie z lllarmono

gramem. 

Na poczqtku 

dla naszY,ch ient6w SP.ecja nq ofert$ 

na nar �azla zdal ego dost$ u do system6w 

Sch ck Sec net. In egral Remote umozliwia 

dusf$P online do wszystkich podstawowych 

funkcji systemu Integral IP. Niezaleznie 

od tego, kt6 e z dost$pnych rozwiqzan wcho

c:lzqcych w skfad pakietu wybierzemy, zysku

jemY, gwarancj$ kontroli obiektu przez 

221- godziny na dob$, bez koniecznosci dojaz

du na miejsce oraz mozliwosc zdiagnozowa

nia i rozwiqzania problemu online. W maju 

tego roku przygotowalismy specjalny materiaf 

dotyczqcy tych rozwiqzan, zach$camy do 

zapoznania Si$ z jego tresciq: 

Integral Remote - narz$dzia zdalnego dost$

pu Schrack Seconet.

Patrzymy takze z optymizmem w przyszfosc, 

rozwijamy nasze produkty, o nowosciach 

w ofercie b$dziemy mogli poinformowac Pan

stwa w pierwszej pofowie przyszfego roku. 

lnwestujemy takze w rozw6j firmy, dlatego 

stale szkolimy i powi$kszamy nasz zesp6t 

https://www.schrack-seconet.com/pl/Integral-Remote_narzdzia-zdalnego-dostpu-Schrack-Seconet.pdf



