
Sqd Rejonowy

w Nidzicy

u|. Kościuszki 15

Niniejszym udzielamy referencji producentowi programu Axence nVision flrmie Axence, jako
innowacyjnemu i so|idnemu twÓrcy oprogramowania, a jednocześnie rzetelnemu i sprawdzonemu
kontrahentowl.

Sqd Rejonowy w Nidzicy od roku 2009 posiada oprogramowanie Axence nVision, ktÓrego twÓrcq jest
firma Axence.

Sąd Rejonowy w Nidzicy po roku pracy z programem Axence nVision chciałby wystawić
firmie Axencer autorowi i dostawcy tego oprogramowania, referencje.

Sąd Rejonovvy w Nidzicy potwierdza, ze od roku 2009 uzywa programu Axence nVision i chclałby
vlyrazic swoją saĘsfakcję zarÓwno z jakości i funkcjonalności samego oprogramowania, jak i ze
wspÓłpracy z firmq Axence i poziomu świadczonego przez nią wsparcia technicznego.

Jako lnsĘĄucja dbająca o bezpiecze stwo sieci i efektywność zarzqdzania infrastrukturą
teleinformaĘczną jak rÓwniez o legalność naszego oprogramowanla, W 2009 roku wdrozy|lśmy
oprogramowanie Axence nVision, autorstwa krakowskiej firmy Axence.

Program Axence nVision pomÓgł nam usprawnić zarządzanie infrastrukturq informaĘcznq Sądu.
Zwiększył tez znacznie wydajność i efektywność pracy admlnistratora. Zmiany odczuwalne są nie Ę|ko
przez osoby odpowledzia|ne za bezpiecze stwo i sprawność naszej sleci komputerowej, ale także przez
wszystkich naszych pracownikÓw i dyrekcję. Znacznie rzadzie1 zdarzajq się paestoje związane z
awariami |ub lnnymi nieprawidłowościami, przez co zachowujemy lepszą ciągłość pracy We Wszystkich
działach insĘrtucji.

Mamy tez pełnq kontroIę nad wszystkimi naszymi zasobami informaĘcznymi - zarÓwno sprzętowYffii,
jak i nad oprogramowaniem. Na bieząco kontro|ujemy sprawność i wydajność naszych systemÓw.
Mamy pewność, ze W naszej firmie nie ma nielega|nego oprogramowania czy niepozqdanych plikÓw. Z
kolei sama świadomość o mozliwości bycla monitorowanym sprawiła, Że nasi pracownicy pracują
znacznie wydajniej i powstrzymują się od Ęch akĘwności w Internecie, ktÓre nie sq związane z ich
obowiqzkami. nVision to z pewnościq rozwiązanie, ktÓre mozna po|ecić każdej firmie, KÓra chce
podnieść poziom bezpiecze stwa, ograniczyc ryzyko i zwiększyć wydajność.

Dostawa oprogramowania została zrea|izowana zgodnie z wszystkimi wcześniejszymi ustaleniami.
Wdrozenie programu przebiegło bez komplikacji. Działa on stabilnie. obsenruujemy dynamiczny rozwÓj
programu i śledzimy nowości, ktÓre się w nim pojawiajq.

Zanim zdecydowa|iśmy się na wdrozenie oprogramowania Axence nVision, przetestowaliśmy rÓwnlez
kilka innych rozwlqzari o podobnej funkcjonalności. Do wyboru nVision przekonało nas przede
wszystkim to, Że tutaj mamy wszystkle te funkcje, na ktÓrych nam najbardziej za|eŻało,
skonso|idowane W jednym programie. Aby tą samą pa|etę funkcji otrzymać W inny sposÓb,
musie|ibyśmy kupić co najmniej 2-3 inne ap|ikacje. Jest to d|a nas nie tylko bardziej wygodne, a|e
rÓwniez ekonomiczne. Co więcej, |icencje na Axence nVision są bezterminowe, a przedłuzenie tzw.
Service Agreementu nie jest obligatoryjne i niezbędne do tego, aby efeĘwnie korzystać Z programu.
Jest to więc ciekawa opcja dla Ęch, ktÓrzy chcq kupić Zaawansowane technologiczne i skuteczne
rozwiqzanie do zarządzania siecią w myśl zasady ualue for money.



Jednym z największych atutÓw oprogramowania Axence nVision jest łatwość i intuiryjność jego
wdrozenia _ szczegÓlnle w porÓwnaniu do innych rozwiąza , oferujqcych podobną funkcjonalność.
Program, po zainstalowaniu i uruchomieniu, sam zeskanował całą naszq sleć i stworzył jej mapę _

było to bardzo przyjemne zaskoczenle. okazało się, ze podobnle jest z dalszą codziennq pracq z
nVision - większość funkcji jest maksymalnie zautomaĘzowana i zaplanowana tak, Że z programu
korzysta się szybko i przyjemnie. Moze to być z pewnością ogromne Wsparcie, a moze nawet jedno z
głÓwnych narzędzi pracy działÓw IT.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję zainwestowanie We wdrozenie oprogramowania Axence nVision.
Na naszych oczach program s!ę rozwija i ewoluuje w kierunku, ktÓry nam bardzo odpowiada. Innym
przykładem, ktÓry chciałbym przytoczyć, jest opcja monitorowania wydrukÓw _ dzięki niej, koszĘ
materiałÓw eksploatacyjnych do naszych drukarek znacznie s.ę obnlŻyĘ, bez nawet specjalnej
interwencji w tej sprawie. Często sama świadomość, Że coś jest monitorowane eliminuje sporo zjawisk
i zachowa niekorzystnych lub nawet niebezpiecznych dla flrmy.
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