Kraków, 21.04.2016

Paweł Żelawski Dyrektorem IT w Axence
Zarządzanie cyklem rozwoju oprogramowania Axence nVision, usprawnienie procesu
jego tworzenia oraz wdrażanie nowych technologii w firmie, to główne zadania
nowego Dyrektora IT.
Paweł Żelawski został Dyrektorem IT firmy Axence, tworzącej kompleksowe oprogramowanie do
zarządzania infrastrukturą IT. Od września 2015 roku zajmował stanowisko Software Development
Managera. W tym czasie znacząco przyspieszył prace nad premierą kompletnie przebudowanego
modułu HelpDesk, jednego z pięciu filarów programu Axence nVision.

Oprogramowanie Axence nVision ma przed sobą duże perspektywy rozwoju, dlatego cieszę się, że
powierzono mi pieczę nad jego dostosowywaniem do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów i
rynku IT. Pierwszym efektem tej pracy jest zupełnie nowa odsłona modułu HelpDesk. Plany zakładają
wdrażanie kolejnych innowacji, o których będziemy informować w najbliższej przyszłości. Dołożę
wszelkich starań, by każda kolejna zmiana prezentowała najwyższą jakość dla wszystkich odbiorców
naszego oprogramowania – mówi Paweł Żelawski, Dyrektor IT Axence.
Wysoka jakość w działaniu, rzetelność w zarządzaniu
Jako Dyrektor IT, Paweł Żelawski czuwa nad procesem tworzenia oprogramowania Axence nVision i
odpowiada za realizację obranych kierunków rozwoju firmy. Przewodzi zespołowi specjalistów,
słuchając potrzeb i pozostając otwarty na nowe inicjatywy. Jak sam przyznaje, stawia na najwyższą
jakość produkcji, sprawną komunikację w zespole, ciągłe doskonalenie jego kompetencji oraz
wdrażanie nowych narzędzi umożliwiających jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału kadry Axence.
Doświadczenie i wiedza
Paweł Żelawski jest związany z branżą IT od niemal 10 lat. Jako Project Manager pracował dla
wielu przedsiębiorstw z kraju i zagranicy, w tym światowych marek, zdobywając duże doświadczenie
w zakresie zarządzania procesem produkcji, zespołem i ryzykiem. Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Ekonomii i Informatyki w Krakowie na kierunku Technologie Informatyczne i Ekonometria. W ramach
rozwoju zawodowego pod kątem IT i zarządzania projektami zdobył m.in. certyfikat PRINCE2®
Practitioner. W codziennej pracy skutecznie wykorzystuje podejście scrumowe, pozwalające
podchodzić elastycznie do potrzeb klientów.

Z powodzeniem wdrażamy w Axence najwyższe światowe standardy zarządzania. Inwestujemy w
wizjonerów, oferując im szybki rozwój zawodowy, czego przykładem jest Paweł. W ciągu roku nasz
zespół wzbogacił się o 6 nowych osób, zarówno specjalistów, jak i managerów. Wierzę, że kluczem do
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sukcesu jest zatrudnianie lepszych od siebie, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy nie tylko
rzetelnie będą wykonywać swoje obowiązki, ale też wskażą nam drogi, którymi będziemy podążać –
mówi Grzegorz Oleksy, Prezes Zarządu Axence.
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.
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
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