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RED SOFT
RED SOFT jest rosyjskim deweloperem i dostawcą rozwiązań i usług IT, rezydentem
Skolkovo, członkiem ARPP "Domestic Software" i RUSSOFT.
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RED SOFT
RED SOFT jest rosyjskim deweloperem i dostawcą
rozwiązań i usług IT, rezydentem Skolkovo,
członkiem ARPP "Domestic Software" i RUSSOFT.

Firma realizuje kompleksowe projekty z zakresu przechowywania i
zarządzania danymi w oparciu o własny stos technologiczny. Jest to
sprawnie działający zespół z ponad 15-letnim doświadczeniem
deweloperskim w rosyjskim sektorze publicznym.

RED SOFT posiada własną linię produktów: RED OS, Red Database
DBMS, Red Platform, RED Virtualization, REDSLUZ i inne. Wśród
naszych klientów jest ponad 20 agencji państwowych i korporacji, w
tym Federalna Służba Komornicza, Prokuratura Generalna,
Ministerstwo Obrony, Rostelecom, Transneft i Gazprom. Aktywnie
realizowane są projekty w regionach kraju.
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Od pierwszego AIS do
oprogramowania dla
obiektów CII
Obecnie RED SOFT przenosi obiekty krytycznej infrastruktury
informatycznej na rosyjskie oprogramowanie odporne na sankcje i
przyczynia się do cyfryzacji gospodarki kraju. Dla przykładu, w 2020
roku specjaliści RED SOFT wdrożyli system operacyjny RED OS na
stacjach roboczych i serwerach Czernomornieftiegazu, Rostelekomu i
innych przedsiębiorstw przemysłowych. W tym samym roku
Ministerstwo Bezpieczeństwa Cyfrowego uznało Cyfrowe
Postępowanie Egzekucyjne, superusługę opracowaną wspólnie z
Rosyjską Federalną Służbą Rynków Finansowych, za najszybszą
usługę online na portalu Gosusłużeb. "Specjaliści RED SOFT swoje
pierwsze projekty dla Rosyjskiej Federalnej Służby Rynków
Finansowych zrealizowali w 2010 roku. Wśród nich był
zautomatyzowany system informacyjny oparty na Red Database DBMS
i Red Platform. Później - system operacyjny GosLinux. Do dnia
dzisiejszego firma zapewnia agencji wsparcie techniczne w kwestiach
operacyjnych" - mówi Rustamov, zastępca dyrektora generalnego
RED SOFT, opowiadając o początkach działalności firmy.
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15 lat doświadczenia

Wewnętrzny programista
oprogramowania

Mieszkaniec Skołkowa

Do klientów firmy należy ponad

20

narządy
władza państwowa

RED SOFT rozwija systemy informacyjne dla innych agencji

© 2022. Wykonane w Rosji

madeinrussia.ru

RED SOFT

rządowych i wspiera elektroniczną interakcję pomiędzy agencjami.
Wśród klientów są m.in. rosyjskie Ministerstwo Obrony, Prokuratura
Generalna RF, rosyjska Federalna Służba Komornicza, Federalna
Agencja Transportu Lotniczego, rosyjska Federalna Służba
Penitencjarna, itp. Równolegle firma rozwija swoją linię
produktową, w tym flagowy produkt - system operacyjny RED SOFT
RED OS. Rozwiązania te są wykorzystywane do realizacji programu
substytucji importu IT. RED SOFT nie poprzestaje na tym, co udało się
osiągnąć. Rośnie zapotrzebowanie na krajowe produkty
informatyczne, pojawiają się nowe zadania strategiczne na poziomie
państwowym. Firma rozwija się wraz z nimi. Dziś w RED SOFT
pracuje 300 osób w Moskwie, Muromie, Dubnej i Twerze. Firma rozwija
produkty, aby sprostać nowym wymaganiom rynku rosyjskiego i
swoich klientów. Wśród nich znajduje się kompleksowe rozwiązanie
do zarządzania wirtualizacją serwerów i stacji roboczych - RED
Virtualization, scentralizowany system dystrybucji konfiguracji i
zarządzania kontami domenowymi - RED ADM, zestaw programów do
biometrycznego przetwarzania informacji graficznych i wideo GEMBA-stack.

Ekosystem RED OS:
funkcjonalne rozwiązanie
o szerokim zakresie
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zastosowań
W 2013 roku, kierując się

System operacyjny RED OS oparty RED OS jest zarejestrowany w

kwestiami bezpieczeństwa, rząd jest na wolnym oprogramowaniu

Jednolitym Rejestrze Rosyjskich

podjął decyzję o zastąpieniu

(dystrybucja kompatybilna z

Programów Komputerowych i Baz

zagranicznego oprogramowania

Linuxem) oraz własnych

Danych Ministerstwa Łączności

oprogramowaniem krajowym.

opracowaniach. Na dzień

Rosji (nr 3751). RED OS uzyskał

Mając doświadczenie w

dzisiejszy RED OS potwierdził

certyfikat FSTEC Rosji dla czwartej

tworzeniu systemu operacyjnego

kompatybilność z szerokim

klasy ochrony. Oznacza to, że

dla Rosyjskiej Federalnej Służby zakresem oprogramowania - od
Nadzoru Środowiskowego,

rozwiązanie może być

aplikacji biurowych i przeglądarek stosowane w obiektach

Technologicznego i Nuklearnego i po specjalistyczne

infrastruktury krytycznej, w

jego udanym wdrożeniu, RED

państwowych systemach

oprogramowanie, dynamicznie

SOFT wprowadził na rynek RED OS.rozwijając ekosystem i

informatycznych do pierwszej

zapewniając użytkownikowi

klasy bezpieczeństwa włącznie

możliwość wygodnego

oraz w systemach informatycznych

przejścia z oprogramowania

danych osobowych do pierwszego

zagranicznego na rosyjskie. Warto poziomu bezpieczeństwa danych
zauważyć, że RED OS

osobowych włącznie.

potwierdził również
kompatybilność z krajowym
sprzętem, co pozwala na
tworzenie kompleksowych
technostacków zgodnych z
polityką substytucji importu.
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ZAMÓWIENIE 7.3
Ta nowa wersja systemu operacyjnego została
wydana w 2021 roku. Wśród jej zalet można
wymienić: zastosowanie najnowszej stabilnej wersji
jądra Linux 5.10 LTS (wsparcie długoterminowe)
przyspieszyło współdziałanie systemu operacyjnego
i "sprzętu"; do pełnej pracy skanerów i drukarek
dodano najbardziej kompletne bazy pakietów
sterowników GutenPrint, OpenPrint-PPDs, Foomatic;
oznacza to, że pod RED OS 7.3 nawet stare
urządzenia będą działać poprawnie;
dostępność własnego repozytorium
zlokalizowanego w Rosji eliminuje nawet
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teoretyczne zagrożenie wyłączenia z powodu
nagłych restrykcji lub sankcji; znajomy i przyjazny
interfejs; wysokiej jakości wsparcie techniczne;
dostępny na Yandex Cloud Marketplace w sekcji
"Maszyny wirtualne".

"Już dziś system operacyjny RED OS jest zainstalowany na
zautomatyzowanych stacjach roboczych i serwerach różnych agencji
rządowych i korporacji państwowych. Pojawia się nowe
specjalistyczne oprogramowanie wymagane w procesach
biznesowych organizacji przemysłowych. Popularny staje się rosyjski
sprzęt komputerowy. Nasz system operacyjny w porę potwierdza
kompatybilność z każdym z nich. To jedyny sposób, aby stworzyć
niezależny od importu stos technologiczny i wdrożyć go w krótkim
czasie" - skomentował Rustam Rustamov, Zastępca Dyrektora
Generalnego RED SOFT.
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Projekt Made in Russia jest cyfrową platformą handlową i medialną. Obejmuje ona agencję informacji biznesowej Made in Russia w
12 językach, a także cyfrowy dom handlowy sprzedający i promujący towary i usługi za granicą. Firmy zarejestrowane na platformie
otrzymują prawo do korzystania z logo projektu Made in Russia, dostępu do programu lojalnościowego, usług i udogodnień.

Strona z marką

https://monolith.madeinrussia.ru/pl/catalog/3384
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