
Technologia bezpieczna jak w sejfie 
dzięki Axence nVision®

Największy w Polsce i uznany w Europie producent 
sejfów, kas pancernych i szaf metalowych z ponad 
20-letnią historią sukcesów na rynku.

zwiększenie bezpieczeństwa danych 
firmowych

zmniejszenie kosztów związanych z obsługą 
licencji oprogramowania

zwiększenie wydajności pracowników  
o około 20%  

zwiększenie wydajności działu IT  
i oszczędność czasu. Wdrożenie Axence 
nVision pozwoliło zaoszczędzić około 20 
godzin miesięcznie na rozwiązywaniu 
problemów użytkowników przez dział IT.

skrócenie ścieżki zamawiania podzespołów 
do sprzętu IT

skuteczna ochrona know-how i tajemnicy 
przedsiębiorstwa, w tym projektów, patentów 
czy dokumentacji technologicznej

konieczność inwentaryzowania sprzętu  
i oprogramowania w czasie rzeczywistym

skuteczna eliminacja nielegalnego 
oprogramowania instalowanego przez 
użytkowników o podwyższonych 
uprawnieniach

zabezpieczenie firmy przed łamaniem praw 
autorskich przez użytkowników (ściąganie 
filmów, muzyki itp.)

wyzwania osiągnięte korzyści

o kliencie

wdrożenie

maj 2015 160 stacji roboczych Network Inventory Users HelpDesk Data Guard
di u hn

Case Study



Aby utrzymać pozycję lidera rynku, trzeba dobrze chronić firmowe patenty i dane technologiczne. Papierowe 
dokumenty najbezpieczniej trzymać w sejfie, co jednak zrobić z plikami w postaci cyfrowej? Jak ochronić je 
przed wyciekiem? Z odpowiedzią przychodzi oprogramowanie Axence nVision®, wyposażone m.in. w moduł 
DataGuard.

Dział IT KONSMETAL SA poszukiwał rozwiązania, które odpowie na wyzwania w trzech najważniejszych dla 
firmy obszarach:

dowiedz się więcej:

sprzedaz@axence.net 

Specyfika branży, w której działa nasza firma, wymusza 
kładzenie dużego nacisku na ochronę danych technolog-
icznych. Jest to jeden z głównych powodów, dla którego 
sięgnęliśmy po Axence nVision, który zapewnia w prosty 
i skuteczny sposób bezpieczeństwo naszych danych. 

Moduł DataGuard pozwala monitorować wszelkie wy-
cieki danych (bądź ich próby) na urządzenia zewnętrzne 
oraz pozwala na zarządzanie tym, kto i na co może 
zapisywać dane. 
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bezpieczeństwa danych,

inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,

monitorowania aktywności użytkowników pod kątem nieuczciwych zachowań.

Firma korzystała z darmowych narzędzi open source oraz serwera proxy. To jednak nie wystarczało, by mogła 
osiągnąć oczekiwane rezultaty. Zdecydowano się na wybór i wdrożenie oprogramowania Axence nVision®, które 
nie tylko pozwoliło zaadresować kluczowe potrzeby IT, ale sprawdziło się także na innych odcinkach zarządzania 
i monitorowania siecią.


