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Phoenix Contact Wielkopolska:
przejrzyste zarządzanie IT i gotowość na każdy audyt dzięki Axence nVision

Lider innowacji w dziedzinie elektrotechniki i automatyki Phoenix Contact
Wielkopolska Sp. z o. o. z Nowego Tomyśla to nowoczesne, dynamicznie
rozwijające się przedsiębiorstwo, będące częścią międzynarodowej grupy
Phoenix Contact założonej w Niemczech w 1923 r. Na polskim rynku
marka jest obecna od 22 lat. Spółka obecnie zatrudnia ponad 2 200
pracowników w czterech halach produkcyjnych o łącznej powierzchni 21
tys. m². Rozwiązania tworzone przez Phoenix Contact są zorientowane na
przyszłość i rozwój technologii. Znajdują zastosowanie w innowacyjnych
sektorach gospodarki. Wykorzystuje się je w zasilaniu, zwłaszcza ze
źródeł odnawialnych, produkcji maszyn, urządzeń i szaf sterowniczych,
w systemach automatyki i bezpieczeństwa dla ochrony ludzi, maszyn oraz
danych czy w rozwiązaniach infrastrukturalnych. Wieloletnie doświadczenie
zdobyte przez zakłady na całym świecie pozwoliło firmie osiągnąć pozycję
lidera wśród producentów złączy elektrotechnicznych.
Dzięki zastosowaniu uznanych standardów produkcji i zarządzania, firma
dostarcza na rynek światowy produkty najwyższej jakości. Kreatywność

Axence nVision w jednym programie
konsoliduje wszystkie funkcje niezbędne do
zarządzania całą infrastrukturą IT. Posiada
bogatą funkcjonalność i
sprawdzi się
w przedsiębiorstwach, które stawiają na
bezpieczeństwo sieci, chcą ograniczyć ryzyko
oraz dbają o legalność oprogramowania.
Dzięki możliwości wykonania audytu w trybie
„on-line”, w Phoenix Contact Wielkopolska
zawsze mamy pełną wiedzę o zmianach
dokonywanych w konfiguracji sprzętowej
i programowej na każdej stacji roboczej,
a co za tym idzie, zawsze jesteśmy gotowi
do przeprowadzenia audytu legalności –
Ewa Marchewka,
Specjalista ds. teleinformatyki.

i innowacyjność są wpisane w misję Phoenix Contact Wielkopolska jako
most do przyszłości, dlatego spółka stale wprowadza udoskonalenia
w różnych obszarach swojej działalności. Jednym z nich jest niewątpliwie
infrastruktura IT, która musi odpowiadać na wiele potrzeb nowoczesnego
przedsiębiorstwa.

obszar prowadzenia działalności/branża:

Produkty i rozwiązania z zakresu elektrotechniki i automatyki przemysłowej

data wdrożenia:

2008

liczba monitorowanych stanowisk:

1100

wdrożone moduły nVision (nazwy*):

Network, Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard
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Czego potrzebował dział IT?
Phoenix Contact Wielkopolska dokłada
wszelkich starań, by utrzymać na wysokim
poziomie wizerunek rzetelnej firmy, działającej zgodnie z prawem. Potwierdzeniem tego
statusu jest m.in. zakończony pozytywnym
wynikiem certyfikowany audyt legalności
oprogramowania Microsoft Software Asset
Management. Przeprowadza się go w firmie cyklicznie. Certyfikat umacnia wiary-

godność przedsiębiorstwa, niosąc tym samym dużą wartość dodaną dla firmy. Dział
IT potrzebował rozwiązania, które umożliwia wykonanie audytu legalności oprogramowania w trybie „on-line”, co oznacza, iż
wszelkie nieautoryzowane zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie wykonywane przez
użytkownika końcowego mogą być monitorowane i raportowane. Ponadto szukano

rozwiązania, które skonsoliduje zarządzanie
infrastrukturą IT firmy, w tym monitorowanie
sieci oraz aktywności użytkowników. Przed
rokiem 2008 działania te były rozproszone,
tj. realizowane przy wykorzystaniu kilku różnych aplikacji.

Rozwiązanie
Zarząd Phoenix Contact Wielkopolska, w odpowiedzi na rekomendację działu IT, zdecydował o wdrożeniu oprogramowania
do zintegrowanego zarządzania IT Axence nVision. Wybrano pełen pakiet funkcjonalny, tj. moduły Network, Inventory, Users,
HelpDesk i DataGuard. Instalacji Agentów nVision dokonano na 1100 stacjach roboczych.

Efekty
Konsolidacja funkcji zarządzania w jednym narzędziu ułatwiła monitorowanie infrastruktury IT i szczędziła
czas pracy działu IT. Od momentu wdrożenia realizowane są one z poziomu jednej konsoli.

Wdrożenie aplikacji Axence nVision znacznie uprościło proces związany z przy-

Co równie istotne, pracownicy firmy Phoenix Contact Wielkopolska zostali po-

gotowaniem firmy do audytu legalności Microsoft Software Asset Manage-

informowani o instalacji Agentów Axence nVision na wszystkich stacjach ro-

ment. Przy pomocy modułu Inventory w szybki sposób można uzyskać pełne

boczych, a sama świadomość bycia monitorowanym przyczynia się do zwięk-

zestawienie zakupionych licencji oprogramowania z aplikacji zainstalowanymi

szenia efektywności pracy oraz do zmniejszenia wykorzystywania Internetu do

na stacjach roboczych. Ponadto pracownicy nie instalują aplikacji nielegalnych.

celów niezwiązanych z działalnością firmy.

Podczas ostatniego audytu legalności oprogramowania przeprowadzanego
przez zewnętrzną firmę, na stacjach roboczych stwierdzono jedynie marginalne naruszenia legalności oprogramowania, z czego należy wyciągnąć wnioski,
że świadomość użytkowników w tym zakresie została odpowiednio podniesiona i utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.
Moduł Inventory umożliwił również sprawną inwentaryzację zasobów IT (sprzęt
i oprogramowanie), co w dzisiejszych czasach jest elementem strategicznym
dla przedsiębiorstwa. Prawidłowe zarządzanie aktywami niesie za sobą wiele korzyści, w tym korzyści finansowe. Posiadając jasny obraz aktywów firmy
w postaci sprzętu i oprogramowania, można zaoszczędzić pieniądze przez
uniknięcie zbędnych zakupów oprogramowania oraz w sposób efektywny wykorzystywać dotychczasowe zasoby.

