
Kraków, 05.07.2016 

 

Axence Sp. z o.o. Sp. k. ul Na Zjeździe 11, 

30-527 Kraków, Polska/Poland 

tel. +48 12 426 40 35 

fax. +48 12 426 40 36 

E-mail: axence@axence.pl  

axence.net 

 

 

Ministerstwo Zdrowia wybiera Axence 

 

Ministerstwo Zdrowia zakupiło od Axence oprogramowanie Axence nVision celem uruchomienia 

systemu zarządzania urządzeniami sieciowymi. 

 

Jesteśmy zaszczyceni, że Ministerstwo Zdrowia wybrało naszą ofertę na dostawę oprogramowania do 

zarządzania swoją infrastrukturą. To dla nas kolejne wyróżnienie i potwierdzenie naszych wysokich 

kompetencji w sektorze administracji rządowej. Bardzo dziękujemy za zaufanie do polskich rozwiązań 

IT, które nie tylko w niczym nie ustępują zagranicznej konkurencji, ale wręcz w niektórych aspektach 

wyznaczają kierunki rozwoju dla całej branży – powiedział Grzegorz Oleksy, Prezes Zarządy 

Axence. 

 

Jak Axence pomaga administracji rządowej i samorządowej? 

Ministerstwo Zdrowia to kolejna instytucja rządowa, która korzystać będzie z oprogramowania Axence 

nVision. Sektor publiczny w Polsce i na świecie jest jednym z głównych odbiorców rozwiązań firmy. 

Korzystają z nich m.in. Ministerstwo Gospodarki RP, KRUS, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Łączności i Informatyki Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Instytut Pamięci Narodowej, Rząd Gambii, odpowiednik ZUS z Ghany, a także 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Zdrowia 

Filipin. Ponadto regularnie zamówienia składają sądy, urzędy marszałkowskie, urzędy miast, 

nadleśnictwa, archiwa państwowe, komendy straży pożarnej, policji i wiele innych. 

 

Zachęcamy do śledzenia oficjalnych kanałów Axence w mediach społecznościowych: 

 

 YouTube 
 LinkedIn 
 Twitter 
 Google+  

 

Informacje o firmie Axence 

 

Axence od ponad 10 lat dostarcza przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie profesjonalne rozwiązania do 

kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT. Flagowy produkt firmy, oprogramowanie Axence nVision, 

odpowiada na kluczowe potrzeby administratorów i oficerów bezpieczeństwa IT w zakresie monitorowania sieci  

i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed 

wyciekiem. Zarządom pozwala zaś optymalizować koszty obsługi infrastruktury informatycznej niezależnie od jej 

wielkości. Rozwiązania Axence zainstalowano dotychczas na ponad 600 000 urządzeń, a liczba ta stale się 

powiększa. Ich wysoką jakość doceniają zarówno liderzy rynku, jak również międzynarodowe organizacje i media 

branżowe. 

http://www.mz.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC3FdAvZIeBlW4Kax2iiZeLA
https://www.linkedin.com/company/axence-software
https://twitter.com/AxencePolska
https://twitter.com/AxencePolska
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Kontakt dla mediów 

 

Jacek Dąbrowski 

Starszy Specjalista ds. PR i Digital Marketingu 

tel. +48 12 444 73 59 

e-mail: jacek.dabrowski@axence.net 

Skype: jacek_axence 

mailto:jacek.dabrowski@axence.net
skype:jacek_axence

