
 
         Wrocław, 23.10.2017 r. 

 

Surfland Systemy Komputerowe S.A. 

podpisuje umowę dystrybucyjną z 
XSystem S.A. 

 

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect 

od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, podpisała umowę ze Spółką 

XSystem S.A. o współpracy w zakresie dystrybucji oprogramowania. Emitent 

przygotowuje się do wprowadzenia do swojej oferty kompleksowej usługi w 

zakresie wdrożenia procedur i rozwiązań IT dostosowujących podmioty do 

RODO. 

 

Zgodnie z podpisaną przez Surfland Systemy Komputerowe S.A. umową z XSystem S.A. 

Spółka została upoważniona do prowadzenia działań handlowych oraz sprzedaży 

produkowanego przez XSystem S.A. systemu elektronicznego obiegu dokumentów  

ACCELO™. Jest to nowoczesne oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowanie i 

standaryzację newralgicznych obszarów zarządzania dokumentacją takich jak 

archiwizacja elektroniczna (repozytorium) i monitorowany obieg dokumentów 

zapewniający kontrolowany dostęp i bezpieczeństwo biznesowe. Podmioty zamierzają 

zacieśniać współpracę biznesową i liczą, że przyniesie ona pozytywne rezultaty dla ich 

wyników finansowych. 

 

„Rozszerzając swoją ofertę produktową o aplikację ACCELO możemy już dzisiaj  

zaspokoić coraz większe zapotrzebowanie naszych klientów na tego typu rozwiązania. 

Równie ważne jest pozyskanie produktu, który będzie odgrywał istotną rolę w 

świadczeniu usług wspierających implementację procedur wynikających z rozporządzenia 

RODO.” - ocenia Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy 

Komputerowe S.A. 

 

„Wierzymy, że dołączenie naszego produktu do oferty firmy Surfland pozwoli na 

realizację ambitnych celów tej Spółki w zakresie implementacji procedur wynikających z 

rozporządzenia RODO. ACCELO jest naturalnym produktem do wdrożeń, który doskonale 

wpisuje się w świadczenie usług będących priorytetem dla Surflandu. Jednocześnie 

liczymy na to, że współpraca z tym podmiotem obecnym w branży IT od ponad 20 lat 

pozwoli nam realizować nowe wdrożenia wykorzystując przy tym szeroki portfel jego 

klientów. W ten sposób będziemy budowali coraz większy rynek odbiorców ACCELO oraz 

zwiększali rozpoznawalność tej marki.” - dodaje Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki 

XSystem S.A. 

 

Podpisanie umowy z XSystem S.A. ma bezpośredni związek z przygotowaniami Emitenta 

do zaoferowania rynkowi kompleksowej usługi w zakresie wdrożenia procedur i rozwiązań 

IT dostosowujących podmioty do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - w 

krajowej nomenklaturze nazywanej RODO.  

 



XSystem S.A. to Spółka notowana na rynku NewConnect zajmująca się dostarczaniem 

rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów 

zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Spółka opracowała autorskie 

oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - 

ACCELO™. 

 

Więcej informacji o ACCELO™ - http://www.xsystem.pl/accelo/  

 

Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje 

nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz 

cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla 

Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest 

notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W lipcu br. w akcjonariacie Spółki 

pojawił się nowy inwestor finansowy - ABS Investment S.A., który przekroczył próg 25% 

udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. 

 

*** 

Kontakt: 

Artur Górski 

Surfland Systemy Komputerowe S.A. - Relacje Inwestorskie 

www.ssk.com.pl 

inwestor@ssk.com.pl 

tel. +48 501-215-243 
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