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Innowacyjny system bezpieczeństwa 
firmy Żabka Polska w Poznaniu efektem 
partnerstwa HID Global, Cnergy oraz 
Zonifero 
Aplikacja zainstalowana na smartfonie to wszystko, czego pracownicy centrali firmy Żabka 
Polska w Poznaniu potrzebują do poruszania się po biurze i korzystania z poszczególnych jego 
funkcji. Wirtualne karty dostępu, bezkontaktowe procesy onboardingu nowych pracowników 
i visitor management, a także automatyczne rozliczanie czasu pracy i integracja z systemem 
bezpieczeństwa całego budynku. To główne efekty realizacji, wdrożonej wspólnie w 2020 roku 
przez: HID Global, Cnergy oraz Zonifero. 

W Y Z W A N I E

Firma Żabka Polska znana jest ze swojego otwartego podejścia do innowacji i odwagi 
we wdrażaniu unikatowych na rynku rozwiązań technologicznych. Także planując system 
bezpieczeństwa w swojej nowej siedzibie, zarząd sieci postanowił nie zatrzymywać się na 
systemie kontroli budynku w klasycznym wydaniu, a pójść o krok dalej i stworzyć nowoczesne, 
inteligentne i zautomatyzowane biuro dla swoich pracowników.

W cały proces zaagażowany był także główny wykonawca inwestycji, w której znajduje się 
siedziba firmy Żabka. Dzięki temu możliwe było stworzenie jednego zintegrowanego systemu, 
łączącego funkcjonalności w części budynku należącej do najemcy oraz zarządzanej przez 
firmę SKANSKA. W efekcie wdrożone w 2020 roku rozwiązanie nie tylko maksymalnie 
upraszcza korzystanie z funkcjonalnościu biura, ale także przyśpiesza i automatyzuje procesy 
administracyjne oraz optymalizuje zarządzanie kontrolą dostępu i bezpieczeństwem całego 
budynku. 

Stworzenie tak szerokiego ekosystemu łączącego w sobie wiele zróżnicowanych 
funkcjonalności było możliwe dzięki współpracy kilku podmiotów. Za płynne przejście z 
zarządzania tradycyjnymi kartami plastikowymi na ich wirtualne odpowiedniki odpowiada HID 
Global. Twórcą mobilnego interfejsu aplikacji „Żabway” do zarządzania danymi i aplikacji dla 
pracowników zostało Zonifero, a rolę integratora i instalatora systemu pełniła firma Cnergy.
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R O Z W I Ą Z A N I E

W odpowiedzi na potrzeby klienta powstał kompleksowy ekosystem, który 
dzięki cyfryzacji procesów kontroli dostępu i integracji narzędzi dozoru w 
jednym miejscu stanowi proste w obsłudze, a jednocześnie bezpieczne 
narzędzie kontroli bezpieczeństwa budynku. Połączenie telewizji dozorowej 
z zarządzaniem dostępami do poszczególnych miejsc i systemem 
antywłamaniowym wspomaga także pracę ochrony fizycznej biurowca. 

Sercem całego systemu jest serwer z platformą do zarządzania 
bezpieczeństwem. Zintegrowany z aplikacją Zonifero interfejs jest na tyle 
intuicyjny, że po krótkim szkoleniu klient końcowy zarządza nim samodzielnie. 
Platforma umożliwia m.in. szybkie dodawanie nowych użytkowników i 
nadawanie im wirtualnych kart dostępu na stałe lub opartych na kodach 
QR tzw. przepustek jednorazowych dla gości. W przyszłości planowane 
jest wdrożenie kolejnych funkcjonalności aplikacji jak np. monitorowanie 
wykorzystania przestrzeni parkingowej czy zapotrzebowania na sale 
konferencyjne.

„Wirtualne karty dostępu, które wdrożyliśmy w siedzibie klienta w Poznaniu 
to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych plastikowych odpowiedników. W 
przyszłości będzie to jedno z popularniejszych rozwiązań, można więc śmiało 
określić Żabkę jako trendsettera, który już teraz odważył się wykorzystać 
je na tak szeroką skalę” – tłumaczy Kamil Targalski, Area Sales Manager – 
Eastern Europe & Baltics w HID Global. „Jak w praktyce wygląda korzystanie 
z wirtualnego dostępu? Pracownik instaluje na swoim smartfonie aplikację 
„Żabway”, na którą po zalogowaniu automatycznie dostaje kartę mobilną, 
przydzieloną mu przez administratora. Aby otworzyć drzwi, zbliża urządzenie do 
czytnika, który autoryzuje poświadczenie Seos® wykorzystując technologię NFC 
lub Bluetooth, nawet jeśli aplikacja działa w tle (sleep mode)” – dodaje.

Uwierzytelnianie telefonem w biurze firmy Żabka może być wykorzystane 
w kilku miejscach: przy wejściach do budynku, windach, kołowrotach 
oraz do uruchomienia tzw. bezpiecznego wydruku. W przypadku ostatniej 
funkcjonalności, pracownik identyfikuje się przy drukarce smartfonem i 
dopiero wtedy odbiera swój wydruk, mając pewność, że trafi on we właściwe 
ręce. W zależności od potrzeb klienta, wirtualne karty w przyszłości mogą 
być wykorzystywane także do kolejnych celów, jak np. logowanie się za ich 
pomocą do komputerów służbowych czy otwieranie szafek pracowniczych 
lub korzystanie z biurowej kantyny. Portfolio HID Global jako jedno z niewielu 
na rynku oferuje obok tradycyjnych czytników naściennych także ich wersje 
typu desktop oraz, co istotne, modułowe. Oznacza to, że urządzenie można 
z powodzeniem wbudować w panel windy czy system otwierania szafek, 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i uzyskując 
nowoczesny wygląd.

Zabezpieczenie danych użytkowników ma dla HID Global kluczowe znaczenie, 
dlatego wszystkie transakcje są szyfrowane i uwierzytelniane odpowiednim 
kluczem dostępu, a wprowadzanie do systemu nowych użytkowników odbywa 
się pod całkowitą kontrolą klienta. 

Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest fakt, że nie wymaga ono 
fizycznego kontaktu działu administracji z pracownikiem. Wiele podobnych 
technologii opartych jest na osobistej autoryzacji, a więc wymagana jest 
obecność pracownika w budynku i aktywowanie karty przy wybranym 
czytniku. Automatyczna i zdalna aktywacja dostępu ma szczególne znaczenie 

“Dzięki rozwiązaniu 
dostarczonemu przez HID 
Global mogliśmy całkowicie 
zrezygnować z używania 
kart fizycznych i zastąpić je 
kartami wirtualnymi. Taka 
zmiana jest zgodna z naszą 
transformacją cyfrową, a 
także pozwoliła nam na 
zagregowanie wszystkiego 
co potrzebuje pracownik do 
poruszania się po biurze w 
telefonie służbowym.”

-Łukasz Taterka,                                                                   
Dyrektor Centrum Usług Dla Biznesu Żabki
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w dużych organizacjach jak firma Żabka, w której siedzibie pracuje kilkuset 
pracowników. Także nadzór nad przydzielonymi dostępami jest tutaj znacznie 
ułatwiony. Wirtualny dostęp rozwiązuje problem przechowywania fizycznych 
kart, organizowania procedury ich przekazywania czy wydawania duplikatów 
zgubionych lub zniszczonych egzemplarzy.

Jak mówi Łukasz Taterka Dyrektor Centrum Usług Dla Biznesu Żabki: 
„Dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez HID Global mogliśmy całkowicie 
zrezygnować z używania kart fizycznych i zastąpić je kartami wirtualnymi. Taka 
zmiana jest zgodna z naszą transformacją cyfrową, a także pozwoliła nam na 
zagregowanie wszystkiego co potrzebuje pracownik do poruszania się po 
biurze w telefonie służbowym, a właściwie w aplikacji „Żabway” dostarczonej 
przez Zonifero. To oczywiście duże ułatwienie dla naszych pracowników. 
Korzyści z takiego rozwiązania odczuwa także nasz dział administracji, 
który po wdrożeniu jest w stanie zarządzać pulą przydzielonych kart, 
dostępów dla poszczególnych użytkowników czy harmonogramem w całości 
zdalnie. Dodatkowo zautomatyzowaliśmy proces przydzielania kart nowym 
pracownikom powiązany często z systemem rejestracji czasu pracy. Obecnie 
kart wirtualnych używa około 800 pracowników centrali.” 

Aplikacja autorstwa Zonifero, obok roli wirtualnej karty, pełni także inne 
zadania, ułatwiające codzienną pracę. Pozostałe jej funkcjonalności to m.in. 
komunikacja ze współpracownikami, nawigacja wewnątrz biura i rezerwacja 
sal czy opcje dodatkowe, jak ankiety oraz integracja z czujnikiem temperatury 
i wilgotności powietrza. Obecnie aplikacja poszerzana jest o kolejne opcje, 
związane z tym, co znajduje się w pobliżu budynku, a więc np. informacje o 
komunikacji miejskiej i car sharingu.

K O R Z Y Ś C I

Realizacja została oddana do użytku klienta ponad rok temu. Na podstawie 
informacji zwrotnych od użytkowników można z przekonaniem stwierdzić, 
że projekt zakończył się sukcesem, a system zaspokaja potrzeby, które były 
punktem wyjścia do jego stworzenia.

„Klientowi zależało, aby aplikacja „Żabway” i otaczający ją ekosystem były 
funkcjonalnym narzędziem nowoczesnego, inteligentnego biura. Po pewnym 
czasie używania tego rozwiązania przez pracowników biura widzimy, że 
spełnia on to założenie. Dzięki możliwości objęcia systemem całego budynku 
mogliśmy jako Zonifero wykorzystać pełen wachlarz naszych możliwości, co 
kontynuujemy, dodając do naszej aplikacji kolejne funkcjonalności. Cenimy też 
kreatywne pomysły klienta, np. integrację aplikacji z czujnikami temperatury 
i wilgotności powietrza czy wykorzystanie naszego modułu ankietowego do 
organizowania konkursów wśród pracowników” – komentuje Jacek Ratajczak, 
CEO Zonifero.

Użytkownicy biura to pierwsza grupa, czerpiąca korzyści z wdrożenia 
przygotowanego przez HID Global, Cnergy oraz Zonifero. W wielu organizacjach 
ciągle spotyka się pracowników, noszących ze sobą każdego dnia nawet 
kilka plastikowych kart, przypisanych do poszczególnych drzwi i urządzeń. 
Pracownikom centrali firmy Żabka w Poznaniu wystarczy własny smartfon 
lub inne urządzenie mobilne. Również pracownicy tymczasowi i goście nie 
muszą tracić czasu na rejestrację w recepcji. Awizacja odbywa się online, 
a wirtualna przepustka z kodem QR, którą wystarczy wyświetlić na telefonie 
pełni rolę klucza. W zależności od uprawnień nadanych przez organizatora, 
może ona otwierać wybrane drzwi czy umożliwiać korzystanie z wind. 
System w przyszłości można rozbudować także o nadawanie uprawnień 
do samodzielnego otwierania szlabanu i wjazdu na parking lub dostępu do 
przeznaczonej na spotkanie sali.  
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Połączenie systemu kontroli dostępu z narzędziami dozoru zwiększa także 
bezpieczeństwo całego budynku. Pracownicy ochrony fizycznej mogą szybko 
identyfikować sytuacje potencjalnie niebezpieczne, a możliwość udzielania 
gościom ograniczonego dostępu pozwala ograniczyć ich poruszanie się po 
budynku jedynie do niezbędnego zakresu. 

Zwiększenie wygody i tempa pracy dotyczy także pracowników działów 
administracji oraz HR. Wirtualny dostęp eliminuje potrzebę organizacji 
fizycznych stanowisk do wydawania tradycyjnych kart plastikowych. 
Onboarding nowych pracowników, dezaktywacja karty w przypadku np. 
zgubienia telefonu czy uruchomienie kolejnej na nowym urządzeniu 
użytkownika to teraz proces w pełni zdalny i maksymalnie uproszczony, a 
przy tym bezpieczny. Możliwość zarządzania systemem kontroli dostępu z 
dowolnego miejsca i brak konieczności fizycznego kontaktu z pracownikiem 
przy aktywizacji karty są szczególnie cenne w obecnym czasie. Podczas 
pandemii pozwala to zachować dystans społeczny i ograniczyć kontakty, 
zachowując pełną sprawność funkcjonowania systemu kontroli dostępu.

Podstawą innowacyjności i wykorzystywania nowych technologii, które na 
stałe wpisane są w DNA firmy Żabka jest gromadzenie i analizowanie danych. 
Ekosystem obejmujący cały budynek i zintegrowany z aplikacją używaną 
przez pracowników stanowi znakomite ich źródło. Już teraz klient wykorzystuje 
aplikację „Żabway” i przesyłane przez nią informacje o użytkowaniu 
poszczególnych dostępów do rozliczania czasu pracy swoich pracowników. 

Powyższą realizację wyróżnia wykorzystanie kart wirtualnego dostępu od 
HID Global na tak szeroką skalę pod względem liczby pracowników i punktów 
uwierzytelniania rozszerzonych także na bezpieczny wydruk. Sukces projektu 
umożliwiła ścisła współpraca zaufanych partnerów biznesowych. Warto 
podkreślić także innowacyjność i odwagę szerokiego wdrażania nowatorskich 
rozwiązań przez firmę Żabka Polska, która jest użytkownikiem końcowym 
opracowanego wspólnie systemu bezpieczeństwa. 
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