
Wsparcie techniczne Axence® 
– dlaczego warto?











Wsparcie techniczne w żadnej innej firmie nie jest na tak wysokim 
poziomie komunikacji

Paweł Świątek, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek

Mój problem został rozwiązany szybko i skutecznie. Dodatkowo 
zwrócono mi uwagę na potencjalne problemy sprzętowe 

Maciej Łuczak, Sąd Rejonowy w Elblągu

Dziękuję za pomoc. Naprawdę super produkt, który pewnie 
jeszcze będę poznawał i poznawał

Artur Bocheński, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Krakowie

O wysokim profesjonalizmie firmy Axence świadczy proklienckie 
podejście, które czujemy m.in. w kontaktach z działem wsparcia 
technicznego. Doceniamy szybkość, z jaką dział wsparcia reaguje 
na nasze zapytania oraz duże doświadczenie pozwalające na 
sprawne procesowanie przesyłanych zgłoszeń. Nie pamiętam 
sytuacji, w której nie moglibyśmy liczyć na najwyższej jakości 
pomoc 

Andrzej Ogrodnik, Urząd Gminy Miasteczko Śląskie

Usługi świadczone przez Dział Pomocy Technicznej 
Axence są rekomendowane przez grono 
zadowolonych profesjonalistów IT:

Jesteśmy do Państwa dyspozycjiod poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:30-16:30. Zapraszam do kontaktu.

Dokładamy wszelkich starań, by usługa wsparcia techniczne-
go charakteryzowała się najwyższą jakością. Zatrudniamy naj-
lepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i stale roz-
budowujemy ich kompetencje.

Marcin Matuszewski, 
Starszy Inżynier 
Pomocy Technicznej

Szybka i profesjonalna pomoc ekspertów Axence

�	 odpowiedź najpóźniej w kolejnym dniu roboczym,

�	 szybka pomoc w formie sesji zdalnych,

�	 w razie potrzeby dokładna analiza logów,

�	 dowolna platforma wsparcia: telefon, e-mail,    
formularz  kontaktowy.

Dodatkowe benefity
Posiadanie ważnej Umowy Serwisowej to także:

�	 dostęp do bieżących aktualizacji Axence nVision®,   
w tym kolejnych wersji głównych programu,

�	 darmowe warsztaty techniczne z wykwalifikowanymi 
inżynierami,

�	 atrakcyjny program poleceń,

�	 unikalne treści eksperckie,

�	 dodatkowe upusty,

�	 brak reklam.

Poznaj korzyści z posiadania ważnej Umowy Serwisowej 
oprogramowania Axence nVision®

Dowiedz się więcej:

Pierwszy i każdy kolejny 
rok przy licencji freemium 

(do 10 stacji roboczych)

Przedłużenie na kolejny rok

Pierwszy rok po zakupie 
nowej licencji GRATIS

20% aktualnej ceny 
bazowej programu 
(przy zachowaniu ciągłości)

499 PLN

sprzedaz@axence.net 
tel. +48 12 426 40 35
Kontakt z Partnerami Axence


